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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 29.-én  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  
     Gémes Péter   képviselő  

Pető Sándor   képviselő 
     Berkecz József   képvisel ő  
     
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: 
 
Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
1.) Az önkormányzat és az önkormányzati  hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 

jóváhagyása, önkormányzati rendelet alkotása (zárszámadás) 
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök, Pető Sándor 

PEFTB elnök 
 

2.) 2015. évről szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetési pénzmaradványa felosztásának  

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

 
4.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2015. évi költségvetése 

módosítása véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
5.) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2015. évi gazdálkodásáról 

szóló beszámoló /zárszámadás) véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
6.) Csanytelek Község Önkormányzata  közpénzekből nyújtott támogatások ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés 

elfogadása  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző. Pető Sándor PEFTB elnök 
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7.) Falunapi programok 2016. évi költségeinek meghatározása 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző. Pető Sándor PEFTB elnök 
 

8.) Ingatlan vásárlás turisztikai célú településfejlesztéshez és közfoglalkoztatáshoz 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
9.) 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. 

 
Forgó Henrik polgármester 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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
24/2016. (IV. 29.) 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  
 

- Csanytelek Község Önkormányzata gazdasági programja (2014.-2019.) jóváhagyásáról szóló 15/2015. (III. 
27.) Ökt határozatában, 

- az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában ellátott  önkormányzati intézményi feladatok 
2015. évi költségvetésének véleményezéséről szóló  11/2015. (II. 13.) Ökt határozatában, 

-  Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgáltatás Integrálása, és a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 
kialakítása feladata ellátása forgatókönyvének elfogadása, Társulásba bevitt feladatokról szóló döntés 
módosításáról szóló  63/2015. (VIII. 28.) Ökt határozatában,  

- az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
szóló 79/2015. (XI. 27.) Ökt határozatában, 

- Csanytelek Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési programja és időrendi táblázata elfogadásáról 
szóló 80/2015. (XI. 27.) Ökt határozatában, 

- fogorvosi egységkészülék és egyéb fogorvosi eszközök beszerzéséről szóló  83/2015. (XI. 27.) Ökt 
határozatában,  

- kéményseprő-ipari közszolgáltatás feladatellátására kötött Közszolgáltatási Szerződés 1. módosításáról (egységes 
szerkezetben) szóló 2/2016. (I. 15.) Ökt határozatában, 

- DAREH 2016. évi működési költségéhez működési hozzájárulás biztosításáról szóló 3/2016. (I. 15.) Ökt 
határozatában,  

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
Képviselő-testülete között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról  szóló 4/2016. (I. 15.) Ökt 
határozatában, 

- Csanytelek községben működő civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 2016. évi 
működési célú támogatása jóváhagyásáról szóló  5/2016. (I. 29.) Ökt határozatában, 

- Csanytelek Község Önkormányzata és az Önkormányzati Hivatal által ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek 
(szabadkapacitás kihasználása) 2016. évi díjtételeinek meghatározásáról  szóló  7/2016. (I. 29.) Ökt 
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határozatában, 
- a költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a Kormány   

előzetes hozzájárulását igénylő – adósságot keletkeztető –ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek 
meghatározásáról szóló 8/2016. (I. 29.) Ökt határozatában, 

- az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezet 
közmeghallgatás elé terjesztéséről és elfogadásáról szóló 12/2016. (II. 15.) Ökt határozatában, 

- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosítása jóváhagyásáról szóló 14/2016. (II. 26.) Ökt 
határozatában, 

- a KÉBSZ Kft Alapító Okirata módosítása jóváhagyásáról szóló 18/2016. (III. 11.) 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 2015. évi költségvetésének Forgó Henrik polgármester 
 végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása, önkormányzati rendelet  Kató Pálné jegyző 
 alkotása (zárszámadás)      Pető Sándor PEFTB elnök 
         Forgó János ÜB elnök 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Javasolta az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy e 
napirendet  az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 
napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé. 
Megköszönte a beszámoló összeállításában résztvevő köztisztviselők munkáját, majd indítványozta az 
előterjesztés megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet és az 
előterjesztést mellékleteivel együtt,  melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 
igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az önkormányzat 
és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2016. (IV. 29.) 
önkormányzati rendeletét. 
 

2.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó:  
 2015. évről szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött.  
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Kató Pálné jegyző:  Szóbeli kiegészítésként tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy az 
Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadottaknak megfelelve elkészítette azon nyilatkozatát, amelyben 
tanúsítja a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv és az önkormányzat belső kontroll alatti 
szabályos működését, melyet a belső ellenőr összefoglaló jelentésébe is alátámaszt  (mely nélkül nem lehet 
a zárszámadást benyújtani a testület elé), majd szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. A belső ellenőri jelentés tartalma alapján 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 és 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: 

 
25/2016. (IV. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy: 2015. évről szóló éves belső ellenőri összefoglaló jelentése elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
  

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 
és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 48. §-ában 
rögzített követelményeknek megfelelően elkészített, az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 2015. évi 
belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentését napirendje keretében megtárgyalta a település Polgármestere 
és a Jegyzője által a Képviselő-testület elé a Kormányrendelet 49. § (3a) bekezdése szerinti 
kötelezettségének eleget téve beterjesztettek szerint és jóváhagyta azt. A Képviselő-testület az 
önkormányzat jegyzője által a Bkr. 11. §-ában foglalt,  ezen határozathoz csatolt   2 nyilatkozatát  változtatás 
nélkül tudomásul vette. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Juhász Lejla Alür Bt pénzügyi revizora 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
3.) Napirend 

 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi  költségvetési  Forgó Henrik polgármester 
 pénzmaradványának felosztása jóváhagyása    Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli 
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. Javasolta az előterjesztésben foglaltak megvitatása 
után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Forgó Henrik polgármester: 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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
26/2016. (IV. IV. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy:   Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetési pénzmaradványa felosztásának 

jóváhagyása 
H a t á r o z a t 

 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete rögzíti, hogy az önkormányzat és az 
önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetése végrehajtásáról készült beszámoló alapján a 
Csanyteleki Polgármesteri Hivatalnál keletkezett 2015. évi maradvány összege 4.683.770.- Ft.  
Ebből a kötelezettséggel terhelt maradvány összege 1.812.165.- Ft, melyből 1.612.165.- Ft az előző év 
decemberéből elszámolásilag áthúzódó nettó bérek fedezetére, míg 200.000.- Ft egyéb dologi 
kiadásként elszámolandó forgó tőke visszapótlására elkülönített forráskeret. Kötelezettséggel nem 
terhelt szabad pénzmaradvány keret összege 2.871.605.- Ft, melynek igénybe vételét a Képviselő- 
testület az alábbi kiadási költségvetési tételekre hagyja jóvá: 
a) Számítástechnikai, ügyviteli eszközök beszerzése (Bruttó) 1.360.000.- Ft. 
b) Hivatali alkalmazottak személyi juttatásainak + járulékok kiegészítése: 1.270.000.- Ft. 
c) Évközi dologi kiadások többlet fedezetére: 241.605. Ft. 
 

2.) Az önkormányzatnál keletkezett és igénybe vehető pénzmaradvány teljes forráskerete 138.083.414.- Ft. Ebből 
kötelezettséggel terhelt rész 82.561.710.- Ft, melyből a 2016. évi költségvetés eredeti előirányzatai 
között már számításba vett és beépített forráskeret 65.727.385.- Ft. Ezen keret a költségvetés 
kiadási oldalán eredeti előirányzatként az alábbi célokra került jóváhagyásra: 

a) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ felújítás pályázati támogatása felújítási, bővítési kiadásokra  
 18.654.566.- Ft 

b) Faluház felújítás és eszköz beszerzési költségek fedezete pályázati támogatásból  41.807.468.-Ft 
c) Közfoglalkoztatottak bér + járulék fedezete (előző évről áthúzódó rész)  1.976.502.-Ft 
d) OEP- támogatás 2015. évi maradványa fogorvosi tárgyi , -és egyéb eszköz beszerzés  2.063.849.- Ft 
e) Szennyvíz projekthez kapcsolódó (mérnöki) ajánlati biztosíték rendezésére  1.225.000.- Ft 

Az eredeti előirányzatként már figyelembe vett és felosztott forráskeretek mellett a további 
kötelezettséggel terhelt maradvány keret 16.834.325.- Ft. Ezen keret igénybe vétele (évközi módosított 
előirányzatként) az alábbi kiadási tételekre fordítandó: 

f) Normatív állami támogatások megelőlegezésének rendezésére elszámolandó összeg:  16.349.979.- Ft 
g) A 2015. év végi záró szállítói tartozás rendezésére fordítandó (dologi) költség:  484.346.- Ft 
 
3.) A Képviselő-testület a 2) pontban rögzített teljeskörű önkormányzati pénzmaradvány összegéből 

a szabad felhasználású pénzmaradvány keretet 55.521.704.- Ft-ban állapítja meg, mely keretnek a 
felhasználását az alábbi kiadási  tételekre hagyja jóvá: 

a) a Csanyteleki Sport Club fejlesztési célú támogatására (TAO pályázathoz saját forrás)  600.000.- Ft 
b) TOP-4.1.1. pályázat (Eü. Kombinát felújítás) rehab szakmérnöki díja (bruttó)  127.000.- Ft 
c) TOP-4.1.1. pályázat (Eü. Kombinát felújítás) helyszínrajzok, energetikati tanúsítvány (Áfa mentes)  

 554.000.- Ft 
d) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ felújítás és bővítés kiviteli terveinek elkészítési díja (Áfa mentes)  

 720.000.- Ft 
e) Engedélyes építési tervek elkészítési díja (Konyha kiépítése, Könyvtár- értéktár)  1.100.000.- Ft 
f) Csanytelek, Radnóti M. u. 7. sz. alatti szolgálati lakás karbantartási és egyéb anyag költsége  

 500.000.- Ft 
g) Ingatlan vásárlás fedezete turisztikai programhoz (Csanytelek, Pusztaszeri u.)  5.000.000.- Ft 
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h) Önkormányzati tulajdonú utak felújításához saját forrás fedezet elkülönítés (bruttó)  35.000.000.-   Ft 
i) Tartalék keret évközi működési és fejlesztési célú felmerülő többletköltségek és egyéb pályázatok   saját forrás 

fedezetére:  11.920.704.- Ft 
 
4.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy a 3.) pontban rögzített szabad pénzmaradvány keret   

felosztásánál a pályázatokhoz kapcsolódó tételeknél amennyiben az egyes tételek nem, vagy csak 
részlegesen kerülnek felhasználásra, úgy a fel nem használt keretek összegét a tartalék előirányzatra kell 
átcsoportosítani. 

      5.)    A Képviselő- testület felkéri Kató Pálné jegyzőt és általa az Adó- és Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy 
az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetése pénzmaradvány felosztásával 
összefüggő – eredeti előirányzaton felüli – egyes előirányzat módosításokat az önkormányzat és az 
önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetési rendeletének aktuális 
módosításakor építse be az önkormányzati rendelet tervezetbe. 

 
Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 

Kató Pálné jegyző és általa 
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 

Beszámolás határideje:  végrehajtást követő Képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

 

4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott  Forgó Henrik polgármester 
 intézmények 2015. évi költségvetése módosítása véleményezése  Kató Pálné jegyző 
         
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélkül jóváhagyta. 
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 és 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: 
 
27/2016. (IV.  29.)  Ökt határozat 
 
Tárgy:  Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2015. évi költségvetése 

módosítása véleményezése 
 

H a t á r o z a t 
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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásában foglalt jogalapon megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet  
változtatás nélkül elfogadott és javasolja annak a Társulás Társulási Tanácsa általi jóváhagyását. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és általa Tagjai (Helyben) 
- Kató Pálné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, a Társulás Törvényességi felelőse 

(Helyben) és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
 

5.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott Forgó Henrik polgármester 
 intézmények 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló (zárszámadás)  Kató Pálné jegyző 
 véleményezése 
         
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélkül jóváhagyta. 
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 és 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: 
 

 
28/2016. (IV.29.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2015. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásában foglalt jogalapon megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet  
változtatás nélkül elfogadott és javasolja annak a Társulás Társulási Tanácsa általi jóváhagyását. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Forgó Henrik a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke és általa Tagjai (Helyben) 
- Kató Pálné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, a Társulás Törvényességi felelőse (Helyben) és 

általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
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6.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata közpénzekből nyújtott támogatások Forgó Henrik polgármester 
 ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása   Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy a támogatások kifizetése a civil szervezetek felé 
a képviselő-testület által kiadott önkormányzati rendelet alapján történt. Elmondta, hogy tárgyi 
előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében 
tárgyalta és 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 és 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: 

 
29/2016. (IV. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata közpénzekből nyújtott támogatások ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés 

elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta az ezen 
határozathoz 1. mellékleteként csatolt, Csanytelek Község Önkormányzata közpénzekből nyújtott támogatások 
ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentéseket és változtatás nélkül elfogadja azt a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló  370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak 
szerint eljárva. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Alür Bt revizora Juhász Lejla belső ellenőr 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
7.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Falunapi programok 2016. évi költségeinek meghatározása  Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi.) 
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Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és 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 és 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: 

 
 

30/2016. (IV.  29.) Ökt  határozat 
  
Tárgy:  Falunapi programok 2016. évi költségeinek meghatározása 
 

H a t á r o z a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi falunapok megrendezése 
költségeire 600.000.-Ft (azaz: Hatszázezer forint) összeget hagy jóvá az önkormányzat 2016. évi 
költségvetése működési kiadása terhére. 

 
Végrehajtás határideje:  folyamatos. 
Végrehajtásért felelős:   Mucsi István alpolgármester           
Beszámolás határideje:  falunapokat követő képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Mucsi István alpolgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 

8.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Ingatlan vásárlás turisztikai célú településfejlesztéshez és   Forgó Henrik polgármester 
 közfoglalkoztatáshoz      Kató Pálné jegyző 
          
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy tárgyi előterjesztés az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint sürgősségi indítványként, szóbeli 
előterjesztésként került napirendre, ezért nem kaptak a szokásos rendnek megfelelően a képviselő-testület 
tagjai előzetesen írásos előterjesztést, melyet az Szmsz szerint eljárva terjesztettek be. Javasolta az 
előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
Kérdés:  
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Berkecz József képviselő: Megkérdezte, hogy a szóban forgó ingatlanhoz mekkora földterület tartozik, 
és mennyi a vételára, mivel a döntés meghozatala előtt a képviselő-testület tagjainak tudnia kell ezekről az 
adatokról?  
 
Mucsi István alpolgármester: Megkérdezte, hogy az ingatlan megvásárlásához ingatlanbecslést kell-e 
végeztetni? 
 
Kopasz Imréné képviselő: Megkérdezte, hogy az ingatlanhoz tartozó föld hány aranykoronás? 
 
Válasz:  
 
Csányi László adó- és pénzügyi irodavezető-helyettes: A feltett kérdésekre válaszolva tájékoztatást 
adott az ingatlan TAKARNET-ben fellelhető adatairól, mely szerint az ingatlan külterületen fekvő 1507 
m2 területű szántó művelési ágú 10.68 Ak értékű. 
 
Forgó Henrik polgármester: Válaszában elmondta, hogy ingatlan  vételára 4.2 millió forint, melybe 
beletartozik a lakóház és melléképülete teljes berendezés. Az ingatlan megvásárláshoz nem kell 
ingatlanbecslést végeztetni, véleménye szerint elegendő a hasonló ingatlanok értékéhez való viszonyítás.  
 
A kérdezők a választ elfogadták. 
 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy azért tartja fontosnak az ingatlan megvásárlását, mert az az 
önkormányzat tulajdonában lévő „Tilalmas”-hoz közel van, amely hasznosítását a későbbiekben turisztikai 
célra, lovastúrákra alkalmas. Elmondta továbbá, hogy az elmúlt 14 év alatt is és ezután is a falu érdekeit 
képviselte, képviseli. Azért nem adott ki az ingatlan megvásárlásával kapcsolatos írásos előterjesztést, mivel 
nem szerette volna ha időközben meghiúsul az adás-vétel, mert esetlegesen magasabb vételárat ígérnek az 
ingatlanért. Kezdeményezte az  előterjesztés elfogadását. 
 
Hozzászólás. 
 
Berkecz József képviselő: Véleménye szerint ennek az ingatlannak a megvásárlása csak az 
önkormányzatnak éri meg.  

 
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 egyhangúlag 7 igen 
szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
31/2016. (IV. 29.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Ingatlan vásárlás turisztikai célú településfejlesztéshez és közfoglalkoztatáshoz 
 

H a t á r o z a t  
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyi előterjesztésben 
foglaltakat és a Pénzügyi Ellenőrző és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság előzetes véleményét figyelembe 
véve turisztikai és közfoglalkoztatási hasznosítás céljából 
a) Csanytelek, külterület 011/2 hrsz-ú (kivett minősítésű 1740 m2 területű lakóház, udvar, 

gazdasági épület és 1507 m2 területű szántó 4.84 aranykorona értékű), Csanytelek, Pusztaszeri 
utca 63. sz. alatti ingatlan lakóépülethez tartozó berendezési tárgyakkal együtt, 

b) Csanytelek, külterület 011/3 hrsz-ú (3327 m2 szántó 10.68 aranykorona értékkel) ingatlanok 
megvásárlását engedélyezi az önkormányzat feladatellátás biztosítása és az önkormányzati vagyon 
gyarapítása érdekében. 

2.) A Képviselő-testület az 1.) pontban részletezett vagyonelemek együttes (összesített) vételárára fordítható 
forráskeretet 4.200.000.-Ft-ban (azaz: Négymillió-kettőszázezer forintban) határozza meg. 
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3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat  az 1.) pontban részletezett 
vagyonelemek megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződés önkormányzat nevében és képviseletében 
történő aláírására. 

4.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt  a megvásárolt ingatlanok és  az ahhoz átvett egyes 
ingóságok részletes értékbontása (vagyonelem kategóriánként) az eladóval történő egyeztetés után 
az adás-vételi szerződés részeként való elkészítésére, a vagyon önkormányzati nyilvántartásba 
vétele érdekében. 

5.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy tárgyi adás-vétel pénzügyi forrásfedezete az önkormányzat előző évi 
pénzmaradványának felosztásáról szóló határozatban 5 millió forintos kerettel elkülönített része. A 
800.000.-Ft különbözet, (mint maradvány) fejlesztési tartalékként való átcsoportosítását rendeli el. 

6.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt és általa az Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetőjét, 
hogy az 5.) pontban rögzített forráskeret maradvány tartalékra történő átvezetéséről az 
önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletének aktuális módosításakor a rendelet-tervezet elkészítésében gondoskodjon. 

 
Végrehajtás határideje:  folyamatos (2016. 12. 31.) szerződéskötésre 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester 

Kató Pálné jegyző és általa 
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 

Beszámolás határideje:  végrehajtást (szerződéskötést) követő Képviselő-testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Ingatlan eladója lakcímén 
- Irattár 

 
 

Egyebek 
 

Kató Pálné jegyző: Felhívta a Képviselő-testület tagjai figyelmét arra, hogy a díszpolgári cím odaítéléséről 
szóló  önkormányzat rendeletben foglaltak szerint minden év április 30.-ig van lehetőség ajánlást tenni a 
díszpolgári cím odaítélésére, majd ezt követően a Pénzügyi Ellenőrző és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság 
tesz javaslatot a  képviselő-testület felé. Tudomása szerint eddig 1 javaslat érkezett. 
Tájékoztatást adott az önkormányzati adóbevételek alakulásáról, amely jelenleg a tervhez képest 50 %-on 
áll, azonban ez csalós, mivel sokan már az egész éves adójukat befizették.  
A szennyvíz-díjjal kapcsolatosan elmondta, hogy az Alföldvíz Zrt. számára az ideiglenes (működési 
engedély hiányában) végzett közszolgáltatási feladata után a Magyar Energetikai  és Közmű-szabályozási 
Hivatal határozatával megállapított átmeneti díjtétele összege jelentősen eltér a környező településeken 
lévőktől, ami több tényezővel is magyarázható. Az viszont semmilyen érvvel nem védhető, hogy ezen 
eljárásba a Hivatal – mint ügyfelet – nem vonta be az önkormányzatot, akinek az ügy jogos érdekét – mint 
beruházót – érinti, így nem ismerhette meg a közszolgáltató által díjra benyújtott adatait – ami jelentősen 
eltér az előzetes kalkulációtól – és nem élhetett a jogorvoslathoz fűződő jog gyakorlásával. A vonatkozó 
jogszabályok lehetővé teszik a közszolgáltató számára e díj alkalmazását és beszedését, viszont a 
kivitelezővel kötött szerződés már megkérdőjelezi a lakosság körében teszt-üzemmód alatti díjbeszedés 
jogalapját.  
 
Forgó János képviselő: Javasolta, hogy az önkormányzat levélben jelezze, hogy a környező 
településekhez képest nagyon magas a szennyvízdíj és próbálja megkifogásolni azt.  
 
Mucsi István alpolgármester: Csatlakozott Forgó János képviselő javaslatához. 
 
Berkecz József képviselő: Az elmúlt hónapban, amikor felmerült, hogy magas a szennyvízdí,j küldött egy 
kompenzációra való jelentkezésről szóló levelet, erre történt-e szakmai előrelépés? 
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Forgó Henrik polgármester: Hangsúlyozta, hogy a törvényhozók mindenféle közszolgáltatási díj 
megállapításából kihagyták az önkormányzatokat. Elmondta, hogy már levélben megkifogásolta ezt a 
magas díjat.  
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy április 30.-ig megtörténik annak a szervezetnek a felállítása, mely 
alapján a hulladék gazdálkodás feladata részelemeit átveszi egy erre kijelölt országos hatáskörű szervezet. A 
Csanyi Hírmondó aktuális számában tájékoztatást ad ki a közszolgáltató által arra vonatkozóan, hogy 
hogyan kell a hulladékot szétválogatni és a jövőben mikor és milyen módon történik a szállítás. A vegyes 
hulladék szállítása ezentúl heti rendszeresség mellett az eddigiekhez képest kétszeres díjjal történik, a 
szelektív hulladék kétheti, a kerti és konyhai hulladék begyűjtése pedig zsákokban havi rendszerben 
történik. 
Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait arról, hogy a MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága visszafizetési 
kötelezettséget állapított meg az önkormányzat 2014. évi elszámolásakor, melyre vonatkozó kifogást és a 
helyszíni ellenőrzés kérését a jövő héten fogják jelezni.  
A következő testületi ülésre a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére szervezett 
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítását kezdeményezi, mivel véleménye szerint a díjat lehetne 
csökkenteni, mert a szippantott szennyvizet a tisztítóba helyben le lehet üríteni és nem kell azt elszállítani a 
Közszolgáltatónak Szegedre. 
 
 
Forgó Henrik polgármester: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést 14,40 órakor befejezettnek nyilvánította. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester           jegyző 
 
 
 
 


