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     6/2016.  
 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata  

Képviselő-testülete 

2016. március 25.-én (pénteken)  

du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

soros (nyílt) ülésének 

Jegyzőkönyve 

Napirend: 

 
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről 

 
1.) Az Önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. II. 13.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása   
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB 

elnök 
 
2.) A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

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

 
3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
4.) Csanytelek Község Önkormányzata jóváhagyott gazdasági programja (2014.-2019.) módosítása jóváhagyása 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
5.) Egyebek 
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Tartalomjegyzék 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 25. napján megtartott soros (nyílt) 

ülésének jegyzőkönyvéhez 
 
 
 
Rendelet száma:   Tárgya:   Oldalszám     E/NET/I   

 
 4 az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi 
  költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati 
  rendelet módosításáról       5 E/NET/I 
 5 a talajterhelési díjról      6 E/NET/I
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Határozat száma:  Tárgya:      Oldalszám: 

 
 21  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
   2016. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása     7 
 22  Csanytelek Község Önkormányzata jóváhagyott gazdasági 
   programja (2014.-2019.) módosítása jóváhagyása     
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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 25.-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-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 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 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. II. 13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök, Pető Sándor 

PEFTB elnök 
 

2.) A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök, Pető Sándor 

PEFTB elnök 
 

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
4.) Csanytelek Község Önkormányzata jóváhagyott gazdasági programja (2014.-2019.) módosítása jóváhagyása 

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

5.) Egyebek 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt   Forgó Henrik polgármester 
 időszakban tett intézkedéseiről 
 



5 

 

 
 
(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 
 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló   Forgó Henrik polgármester 
 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló  Kató Pálné jegyző 
 önkormányzati rendelet megalkotása     Forgó János ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: 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 elfogadás 
után terjesztette be azt a Képviselő-testület elé. Javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, 
annak változtatás nélküli elfogadását. Megköszönte a napirend anyagának összeállításában résztvevők 
munkáját. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet, annak 
mellékleteit, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal 
(ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az Önkormányzat és az 
önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendeletét. 
 
 
 

2.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása   Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Forgó János ÜB elnök 
         Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Forgó Henrik polgármester: Nem fűzött szóbeli kiegészítést az írásban kiadott előterjesztéshez. 
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Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy tárgyi 
előterjesztést az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, változtatás nélküli elfogadás után terjesztette azt a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé, ahol szintén változtatás nélküli elfogadás 
után terjesztette be azt a Képviselő-testület elé. Elmondta, hogy a rendelet-tervezetet véleményezésre 
megküldte a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolgálatvezetőjének, aki kifogást nem 
emelt a rendelet-tervezet elfogadása ellen. Megemlítette, hogy megszűnik az átalánydíjas fizetés az 
orvosi rendelőnél a magánlakásnál  mérőóra felszerelésével, így megszűnik az átalánydíj alkalmazása.  
Felháborodást keltett, hogy a szennyvíz elvezető gerincvezetékre már rákötött fogyasztók számára 
2016. december 21. napjától a „tesztidőszak” alatt, visszamenőlegesen kiszámlázza a szennyvíz díját az 
Alföldvíz Zrt., annak ellenére, hogy egy korábbi álláspont szerint, erre az időszakra nem kell 
szennyvízdíjat fizetni, mert ez külön megállapodással megoldódik. Javasolta az előterjesztésben 
foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a tegnapi nap folyamán tárgyalást 
folytatott az Alföldvíz Zrt igazgató-helyettesével a szennyvíz díj visszamenőleges kiszámlázásával 
kapcsolatosan. Elmondta, hogy a tesztüzem idejére szerződést kötött a KÉSZ Kft és az Alföldvíz Zrt 
10 millió forint összegben, ezért a teszt üzem ideje alatt a lakosságnak nem kell a szolgáltatásért díjat 
fizetni. A tervezők a pályázati anyagban 320.-Ft-os szennyvíz díjjal kalkuláltak, ezzel szemben a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal m3-ként  közel 600.-Ft-os szennyvízdíjat állapított meg, 
ami példátlanul magas összeg. 
 
Kató Pálné jegyző: Jogszabályi tájékoztatást adott az Alföldvíz Zrt ezen jogosultságával 
kapcsolatosan, miszerint a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 31/B. §-a teszi lehetővé az átmeneti 
díj megállapítását, ami alapdíjból és fogyasztással arányos díjból áll. Az ideiglenes szolgáltatási 
tevékenység akkor szűnik meg, ha az Alföldvíz Zrt. már jogerős működési engedéllyel, jóváhagyott 
üzemeltetési szerződéssel, annak szabályzataival rendelkezik. A szennyvíz díját a Magyar Energetikai 
Közmű-szabályozási Hivatal Elnökének rendeletben kell szabályoznia, de annak határidőre való 
kiadására nem került sor, így marad a Hivatal által kiadott határozata szerinti díj alkalmazása, melyről 
tájékoztatást küldött szerződéskötés nélkül a fogyasztóinak az Alföldvíz Zrt. Ez tovább nehezíti a 
rákötés felgyorsítását, ellenérdekké teszi a kötelezetteket és elnehezíti a kommunikációt, ami ismét 
hitelvesztést eredményez. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet, annak 
mellékleteit, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal 
(ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta a talajterhelési díjról szóló 
5/2016. (III. 25.) önkormányzati rendeletét. 
 

 
3.) Napirend 

 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi    Forgó Henrik polgármester 
 közbeszerzési tervének elfogadása      Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnöki 
 
 (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. A tervben a jelenleg ismert 
beruházások szerepelnek. 
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Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett, 
kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
                                                                                                                            
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Berkecz József képviselő: Ha a Tervben nem szereplő beruházások bevehetők a tervbe, akkor támogatja 
annak jóváhagyását. 
 
Válasz: 
 
Kató Pálné jegyző: Az aktuális beruházás a Terv módosításával felvehető. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés, 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: 
 
21/2016. (III. 25.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása  
 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a tárgyi előterjesztésben 
foglaltakat és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatát 
is figyelembe véve rögzíti, hogy  egyes kiemelt fejlesztési célkitűzések és közszolgáltatási feladatok 
indokolttá teszik konkrét intézkedések kezdeményezését, így az idei költségvetési évben (eredetben) 
közbeszerzési tervet készít a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  42. § (1) bekezdése és a 
Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint jogosított ajánlatkérőként.  

2.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét az e határozathoz csatolt 1. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

3.) Az önkormányzat rövid- közép- és hosszú-távú fejlesztési terveiben szereplő célkitűzések 
megvalósításához kapcsolható évközi pályázati lehetőségek, a Képviselő-testület konkrét pályázati 
döntéséből eredő  évközi módosítások a 2.) pontban jóváhagyott terv változtatását eredményezi, úgy a 
módosított terv beterjesztését rendeli el. 

Végrehajtási határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:    Kató Pálné jegyző 
Beszámolás  határideje   szükség szerint 
 
Határozatról értesítést kap: 

-  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
-  Forgó Henrik polgármester 
-  Kató Pálné jegyző és általa 
-  Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
-  Irattár  
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1. melléklet               Csanytelek Község Önkormányzata 
          Képviselő-testülete 

21/2016. (III. 25.)  Ökt határozatához 
 
 

Az önkormányzat Képviselő-testülete 
 

 
2016. évi  

 
KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Készítette:  Csányi László 
        Adó- és Pénzügyi irodavezető helyettes  
 
 
 
Jóváhagyta:  Kató Pálné 

   jegyző 
 
 
Készült::            2016. március 07-én 
 
Megőrzendő:     2021. december 31.-ig 
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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérőként a Kbt. 42. § (1) 
bekezdése értelmében 2016. évre vonatkozóan az alábbi Közbeszerzési tervet alkotja. 
 
A Közbeszerzési terv tartalma: 

I. A tárgyévre tervezett közbeszerzések beszerzési tárgy fajtánként, 
II. A tervezett beszerzések sorrendje, 
III. A tervezett beszerzések pénzügyi forrásainak megjelölése, 
IV. A tervezett beszerzések pénzügyi fedezeteinek hozzárendelése, 
V. A beszerzés tárgyáért fizetendő ellenszolgáltatás ütemezése, 
VI. A közbeszerzési terv évközi módosítása 

 
Az egyes tervezett közbeszerzések azonosító számmal kerülnek megjelölésre az I. fejezetben. A II-V. 
fejezetekben a jelzett azonosító számokat kell szerepeltetni. 
 

 

I. A tervezett 2016. évi közbeszerzések 
 

 
 

 
Sor- 
szám 

 
Megnevezés 

 
Kb. azonosító szám 

 
Közbeszerzés tárgya 

 
Becsült érték ( E Ft) 

ÁFA nélkül 

 
Kb.  eljárás jellege, 

típusa 

 
1. Faluház felújítása Kb-1/2016 építési beruházás 29.691 

Kbt. harmadik rész 
115. § (1) bekezdés  

szerint 

 
2. Egészségügyi Kombinát felújítása Kb-2/2016 építési beruházás 19.133 

Kbt. harmadik rész 
115. § (1) bekezdés. 

szerint 

3. Csanytelek csapadékvíz hálózat 
fejlesztése 

Kb-3/2016 építési beruházás 150.000 
Kbt. harmadik rész 
nyílt eljárás (nemzeti 
értékhatárt elérő) 

 
 

II. A tervezett (köz)beszerzések sorrendje 
 

 
Sorrend 

 
Kb. azonosító szám 

 
A Kb. eljárás lefolytatásának 

tervezett időpontja 

 
Tervezett kivitelezési ütem 

meghatározása/  szolgáltatás kezdő 
időszaka 

 

 
1. 
 

 
Kb-1/2016 2016. március 2016. április/2016. III. negyedév 

 
2. 

 
Kb-2/2016 

2016. III. negyedév 
2016. IV. negyedév/2017. I. 

negyedév 

3. Kb-3/2016 2016. IV. negyedév 
2017. I. negyedév/2017. II. 

negyedév 
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III. A tervezett beszerzések pénzügyi forrásainak megjelölése 
 

 
 

Kb. azonosító 

 
Tervezett 
beruházás 
szolgáltatás 

(bruttó) 
összköltség (E Ft) 

Összköltségből 

Saját forrás  
BM-EU 
Önerő 

támogatás 
(E Ft) 

 
Igényelt vagy 

elnyert pályázati 
támogatás (E 

Ft) 
(BM.,TOP) 

 
Egyéb 
forrás 

 
Készpénz 
(E Ft) 

 
Elszámolható 
ÁFA  összege 

(fordított) 

Kb-1/2016   37.708 
 

---- 
 

--- 
 

--- 
 37.708 

 
----- 

Kb-2/2016   24.298 
 

---- 
 

---- 
 

---- 
 

 24.298 
 

----- 

Kb-3/2016 190.500 ---- ---- ---- 190.500 ----- 

 
 

IV. A tervezett beszerzések pénzügyi fedezeteinek hozzárendelése ( E Ft) 
 

 
 
 
 
 
 

Kb. azonosító 

 
Önkormányzati 

költségvetésből tervezett 
saját forrás 

 

 
Egyéb tervezett források 

 
 

2016. év 

 
 

2017. év 

  
 

Hitelfelvétel 

 
 

Európai Uniós és nemzeti 
(vegyes) forrásból származó 

pályázati támogatás 

Nemzeti 
forrásból 
származó 
pályázati 
támogatás 

 

 
2016. év 

 
2017. év 

 
2016. év 

 
2017. év 

 
2016. év 

 
 

Kb-1/2016 

 
---- 

 
----- 

 
 

----- 
 

 
 

----- 
 

 
 

----- 
 

 
----- 

 
37.708 

 
 

Kb-2/2016 

 
 

---- 

 
 

----- 

 
 

----- 

 
 

---- 

 
 

6.075 

 
 

18.223 

 
 

---- 

Kb-3/2016 ---- ---- ----- ----- 47.625 142.875  
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V. A beszerzés tárgyáért fizetendő ellenszolgáltatások ütemezése (E Ft) 
 

 
Kb. azonosító 

 
Tervezett 

ellenszolgáltatás összesen 
(bruttó) 

 
2016. évben tervezett 

kifizetés 
 

 
2017. évben tervezett 

kifizetés 

 
2018. év 

Kb-1/2016  37.708 37.708 ---- ---- 

Kb-2/2016  24.298   6.075  18.223 ---- 

Kb-3/2016 190.500 47.625 142.875 ---- 

 
 

 

VI. A Közbeszerzési terv évközi módosításai: 
A) Új évközi Közbeszerzések 

B) Elmaradt (2016. évre tervezett) közbeszerzések 
 
1. függelék                             Csanytelek Község Önkormányzata  Képviselő-testülete.../2016. (III. 
..)  Ökt  határozatához 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2016. évi közbeszerzési terve 

ÖSSZESÍTŐ 

  A 
közbeszerzé
s tárgya és 

mennyisége1 

  CPV 
kód 

Irányadó 
eljárásren

d 

  Tervezet
t eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéss
el 

összefüggésbe
n előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére2? 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés3 

megvalósításána
k tervezett 
időpontja 

 szerződés 
teljesítéséne

k várható 
időpontja 

vagy a 
szerződés 
időtartama 

 I. 
Árubeszerzés 

  
 

    
 

  

  
 

  
 

 

 II. Építési 
beruházás 

   
    

 
  

Faluház 
felújítás 

45212300
-9 

Kbt. 
harmadik 

rész 

Kbt. 115. § 
(1) 

2016. március 2016. június nem 

Eü. Kombinát 
felújítás 

45215100
-8 

Kbt. 
harmadik 

rész 

Kbt. 115. § 
(1) 

2016. szeptember 60 nap nem 

Csanytelek 
csapadékvíz 
hálózat 

45232410
-2 

Kbt. 
harmadik 

rész 
Nyílt 2016. október 2017. június nem 

                                                 
1 Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos 
ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is. 
2 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő. 
3 Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén. 
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fejlesztés 

 III. 
Szolgáltatás-
megrendelés 

  
 

    
 

  

     
 

 

IV. Építési 
koncesszió 

    
 

 

     
 

 

V. 
Szolgáltatási 
koncesszió 

    
 

 

     
 

 

 
 
 

4.) Napirend 
 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata jóváhagyott gazdasági programja Forgó Henrik polgármester 
 (2014.-2019.) módosítása 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. Emlékeztetett arra, hogy 
tárgyi program az önkormányzat rövid-, közép- és hosszú-távú tervén alapul, amelynek felülvizsgálata a 
munkaterv szerint esedékes, viszont a program és a terv lefedi egymást, ezért a fejlesztési program 
módosítása kerül előtérbe. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítésében megerősítette a program kiegészítésében foglaltak 
indokoltságát, pl. a külterületi szennyvízelvezetés és tisztítás, a nyilvános könyvtár és értéktár kialakítását. 
 
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: 
 
22/2016. (III. 25.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata jóváhagyott gazdasági programja (2014.-2019.)  módosítása jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a szerint eljárva, ezen határozat  mellékleteként 
beterjesztett 49/2014. (X. 27.) Ökt határozattal jóváhagyott gazdasági program módosításáról szóló 
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előterjesztésben foglaltakat  megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta azt, amely az önkormányzat 
módosított rövid- közép- hosszú-távú fejlesztési tervére alapul, az önkormányzat adott évi 
költségvetése erejéig terjedően.  
 

2.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy ezen határozattal elfogadott  gazdasági 
programból a tárgyévet követő éveket érintő  fejlesztési célkitűzések költségei fedezetét az 
önkormányzat költségvetési  rendelet-tervezetébe építse be az eddig vállalt fejlesztési kötelezettségek 
tárgyévi kihatását figyelembe véve. 

Végrehajtás határideje:   folyamatos 
   

 Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester  
   Kató Pálné jegyző  

Beszámolás határideje:  költségvetési évet követő zárszámadás keretében 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

 

 
 

Az önkormányzat 
2014. – 2019. időszaka gazdasági programja  

 
I. Rövid-távú fejlesztési program 

 
1. Utak pormentesítése pályázati program keretében 
2. Oláh-állási tanyasorhoz vezető út stabilan járhatóvá tétele 
3. Helyi termékek értékesítését szolgáló piac megépítése, működtetése 
4. Környezet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok folyamatos megoldása 
5. Radnóti úti védett platánsor korona felújítása 
6. Járda felújítási, építési program ütemezett folytatása 
7. Kerékpárút kiépítése a település déli végétől a Dong- érig 
8. Településközpont rehabilitációjának folytatása 

-  Az „Európai Csanytelekért” Közalapítvány támogatásával a Volentér János tér további rendezése a 
közpark fejlesztése keretében 

-  A  Polgármesteri Hivatal épületének belső felújítása  
-  A közösségi szintérként működő Faluház a beadott pályázat szerinti külső- belső felújítása, eszközök 

beszerzése, a külső környezet parkosítása (fás- és lágyszárú növények beszerzése), parkoló kialakítása, 
látvány térelemek beszerzése (kandeláber, virágtartók), öntözőrendszer kiépítése, tornaeszközök 
beszerzése a beadott pályázat szerint  

9. Földutak, belvízelvezető csatornák karbantartása, szükség szerinti felújítása 
10. Szennyvíz csatornázás lehetőségének megteremtése a település külterületi részén 
11. Felszíni vízelvezető szárny-csatorna rendszer pályázati támogatással való kiépítése (TOP) 
12. Civil szervezetek támogatása az érvényben lévő helyi rendeletnek megfelelően (Helyi polgárőrség 

kiemelt anyagi támogatása által a helyi Rendőrőrs támogatása) 
13. Munkahelyteremtés aktív korúak részére a Kossuth utcai (volt KTSZ) varroda épületében 
14. Önkormányzati ingatlanok bérbeadással történő hasznosítása 
15. Pályázat figyelő szolgáltatás nyújtása honlapon keresztül – az eddigieknek megfelelően 

(www.pafi.hu)  - a helyi vállalkozóknak 
16. Jelzőrendszeres szolgáltatás továbbfejlesztése 
17. Egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése, védőoltásokhoz anyagi támogatás biztosítása 
18. Ügyfélbarát ügyintézési rendszer kiépítése a Polgármesteri Hivatalban 

http://www.pafi.hu/
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19. Start-munka minta programban további részvétel (mezőgazdasági termelés fóliás, szabadföldi) helyi 
vállalkozásokkal történő koordinálása, kiterjesztése környezetvédelmi programok megvalósításával, 
továbbá őstermelői bedolgozó rendszer kidolgozása a megkezdett minta alapján 

20. Önkormányzati tulajdonú eszköz, gép- és járműpark fejlesztése 
21. Belvízvédelemmel összefüggő eszközpark bővítése 
22. Felsőoktatásban résztvevő helyi (szociálisan rászoruló) hallgatók támogatása 
23. Tilalmas területén további ingatlanok vásárlása turisztikai célra (Hét Vezér Egyesület pályázat, 

tanösvény kiépítése) 
24. A település digitális térképe beszerzése 
25. Agrár Ipari-park közművesítése, hasznosítása (Árpád utcában kertészeti termék-feldolgozó és 

logisztikai központ kiépítése) 
26. Otthonteremtési program tervezet „adok- veszek-cserélek” lakáshoz jutás feltételrendszerének, pályázat 

kiírás feltételeinek meghatározása, adatbázis létrehozása, kezelése 
27. Csongrád Város és Csanytelek Község Önkormányzati Társulása keretében az Ivóvíz-

minőségjavító beruházás működtetése 
28. Közterületek térburkolatának megújítása (alkalmas pályázat felhasználásával) 
29. Fogorvosi rendelő eszközparkjának folyamatos bővítése 
30. Egészségügyi Kombinát felújítása, korszerűsítése (TOP) 
31. Az önkormányzati tulajdonú portalanított utak karbantartása, felújítása 
32. Kiserőmű kategóriába tartozó naperőmű létesítése önkormányzati rezsi csökkentése érdekében 
33. Autóbuszvárók, hirdetőtáblák karbantartása, felújítása 
34. Szelektív hulladékgyűjtés  rendszerének működtetése, az orosházi projekt adta lehetőségekre 

alapozva 
35. Szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztése 
36. Önkormányzati tulajdonú intézmények energia hatékonysági projektjeinek pályázása 

(villamos-energia költségcsökkentés)  
 

 
 

II. Közép-távú fejlesztési program 

 

1. Munkahely teremtés lehetőségeinek folyamatos feltárása 

2. Közétkeztetést szolgáló konyha fejlesztése időszakosan működő étteremmel együtt 

3. Agrár-ipari park rendeltetésszerű, folyamatos működtetése 

4. A 4519-es főút elkerülő (átszelő) részének megépítése a Csanytelek Község Település Rendezési 
Terve HÉSZ szerint,- helyi, kistérségi, regionális érdekek érvényre juttatása 

5. Munkahely megőrzési program: kertészeti termékek feldolgozó kapacitásának kiépítése:  
- Ipari – kertészeti – növények termeltetésének elősegítése 
- I. fokú feldolgozó technológiák telepítése 
- fentiekhez szükséges csomagolástechnika feltételrendszerének kialakítása 

6. Sportlétesítmény felújítása utáni járulékos feladatok 

7. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok energia-racionalizációs programjának folyamatos 
végrehajtásához önerő biztosítása, térségi pályázat függvényében 

8. A bölcsődei finanszírozási rendszer megváltozása után bölcsődei szolgáltatás bevezetése 

9. Homokbeton alapú önkormányzati utak felújítása pályázati lehetőségektől függően 

10. A korábbi években beadott „Tanya program” pályázat kedvező elbírálása esetén a külterületi 
utak szilárd burkolatú kiépítése 

12.  Ifjú házasok számára gyermekvállalási, illetve lakáshoz jutási támogatási rendszer kidolgozása 
13.  Köztemető kialakításához ingatlan igénylése az NFA-tól 
14.  Köztemető infrastruktúrájának kialakítása 
15.  Könyvtár és Értéktár kiépítése. 
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III. Hosszú-távú fejlesztési program 

 
1. Infrastrukturális lemaradás felszámolása: 

-  utak pormentesítési programjának folytatása 

-  külterületi szennyvízcsatornázás kivitelezése 

-  lakott területek felszíni vízelvezető csatornázása 
2. A település gazdálkodási struktúrájának átalakítása: 

-  munkahelyteremtés (a kertészet alternatívájaként) 

-  megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítése 

-  ipari  munkahelyek  létesítése  és megtartása aktív korúak számára (Kossuth Lajos utcai 

megvásárolt üzemépületben) 
3. Falusi turisztikai vonzerőfejlesztés „Tanyaprogram” lehetőségeinek felhasználásával: 

-        turisztikai attrakció – madár-les – kialakítása a 4-es tavon, a 4519-es átszelő út csatlakozásánál 

-  madarász turistaház (erdei iskola) kialakítása parkolóval, étkezési lehetőséggel, szociális 

blokkal a Tilalmas területén, az on-line madár-les, valamint a 4-es tavi attrakció látogatói 

számára 

-  Tömörkény községgel közös turisztikai lehetőségek fejlesztése 

-  Kiskunsági Nemzeti Parkkal közös madár megfigyelőhely kiépítése a Labodárban. 
 

5.) Napirend 
         

Egyebek 
 

Gémes Péter képviselő: A településen az internet szolgáltatás javításával kapcsolatban egy korábbi 
képviselő-testületi ülésen kérte a Polgármester úr közbenjárását és az általa tett intézkedésről érdeklődött, 
mivel az árhoz képest rendkívül lassú a szolgáltatás.  Megkérdezte, hogy az országosan kihirdetett II. fokú 
terrorveszély mit jelent az önkormányzatnak? 
 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy a Szemernet Kft ügyvezetőjével tárgyalt, aki arról 
tájékoztatta, hogy ismeri a szolgáltatás minőségével kapcsolatos vádaskodásokat. Ő a számítógépéről látja 
azt, hogy mely háztartások milyen szolgáltatásra kötöttek szerződést, milyen számítógépekkel (elavult) 
milyen anyagot töltenek le. Az Optanet azért nem húzta be a kábelt az utcákba, mert azok hosszúak és 
ritkán lakottak, emiatt nem éri meg nekik. A többi szolgáltatóról (Invitel, Tanet) nincs információja. 
 
Berkecz József képviselő: Mint informatikában jártas és a működő elektronikai rendszer ismerője, 
részletes tájékoztatást adott a településre vonatkozó fejlesztés, illetve annak hiánya okáról, a szolgáltatók 
gondjairól. 
 
Forgó Henrik polgármester: A II. fokú terrorveszély kihirdetésével kapcsolatban elmondta, hogy 
jelenleg az önkormányzatnak ezzel kapcsolatosan nincs teendője. 
 
Gémes Péter képviselő: A Járandó és a Széchenyi utca sarkán lévő ingatlanon uralkodó viszonyok 
(szemét felhalmozása) felszámolásával kapcsolatosan tett fel kérdést. 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy minden érintett hatóságot megkeresett, támogatást azonban nem 
kapott és hatáskör hiányában Jegyzőként nem tud intézkedést tenni az elképesztő állapotok 
megszüntetésére. A szomszédok nem tesznek feljelentést, mert félnek, akárcsak az érintett személy 
családja. Megoldás lehetne az érintett állampolgár korlátozó gondnokság alá helyezése, de nincs aki ezt az 
eljárási problémát bevállalja. Az ott lakó személy szerint nála rend van. Maradt  az ingatlan előtti járda 
kicserélését követően parkosítás, gömbakácfák ültetésével ráhatás gyakorlás, ami eddig nem járt 
eredménnyel. Önbíráskodást nem fog elkövetni, ezért várja a megoldásra irányuló ötleteket. 
 
Berkecz József képviselő: A patkányok kiírtása költséges és hosszú folyamat, ezzel szemben kutyák 
bevetése hatásos lehet. 
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Gémes Péter képviselő: A köztisztviselőknél és közalkalmazottaknál a korábbi évekről hány nap 
áthúzódó szabadság van? 
 
Kató Pálné jegyző: Ígéretet tett arra, hogy a következő képviselő-testületi ülésen név nélkül tájékoztatást 
ad a szabadságokról, mint munkáltatói jogokat gyakorló. Szót ejtett a ki nem vett, illetve ki nem adott 
szabadság okairól, megemlítve a hivatali apparátus kis létszámából adódó, egymás helyettesítésére épülő 
munkarendet, a „azonnal, haladéktalanul” szöveggel érkező megkeresések, a Ket. lerövidített határidőkre 
vonatkozó szabályoknak való megfelelésről, az osztott munkakörök miatti lehetetlen helyzetekről, továbbá 
a nyugdíjasok visszafoglalkoztatása korlátjáról, ami a túlmunkák sokaságát eredményezi. Saját példáját 
hozta fel, amikor olyan helyzet állt elő – Polgármester úr betegsége miatti távolléte – hogy szabadsága ideje 
alatt munkát végzett és kevesebb illetményt kapott a korábbi 10 napos táppénzes állománya miatt. 
 
Gémes Péter képviselő: Korábbi képviselő-testületi ülésen született döntés az általános iskolai 
tornaterem felújításáról, ezzel kapcsolatban volt-e intézkedés? 
 
Forgó Henrik polgármester: Mivel eddig még nem jelent meg a pályázati kiírás, így azt beadni sem tudta 
az önkormányzat, a későbbiekben is csak akkor lehetséges beadni erre vonatkozó pályázatot, ha a pályázati 
kiírásban szerepel az önkormányzat. 
 
Berkecz József képviselő: Megkérdezte, hogy az iskola felújításával kapcsolatos pályázat a BM által 
kiírandó pályázatba fog-e tartozni és költségvetés készült-e már? 
 
Csányi Lászó Adó- és Pénzügyi Irodavezető helyettes: Elmondta, hogy az iskola tornatermének 
felújítása BM által kiírandó pályázatba kerül majd beadásra és mivel nem építési engedély köteles a felújítás, 
ezért nem költségvetés, hanem költségbecslés készült. 
 
Kató Pálné jegyző: Tudomása szerint a pályázatot a KLIK lesz jogosult beadni és nem az önkormányzat. 
 
Mucsi István alpolgármester: A kisbusz használatáról érdeklődött, ebben történt-e előrelépés. 
 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy 2 alkalommal szállították az iskolásokat Szegedre 
versenyre, a Nyugdíjasklub a Balatonra 3 napra elmenni kérte volna, de mivel nincs sofőr ez nem lett volna 
megoldható. A működtetés feltételeinek kidolgozása, biztosítás kötése folyamatban van. 
 
Forgó Henrik polgármester: 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 

 


