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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 27.-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    

Pető Sándor   képviselő 
     Berkecz József   képvisel ő 
 
Távolmaradását bejelentette:  Gémes Péter   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 

 
6.) Csanytelek Díszpolgára cím adományozása 

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

7.) Európai Csanytelekért Közalapítvány 2015. évi közhasznúsági jelentése elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB 
 

8.) KÉBSZ Kft 2015. évi egyszerűsített éves beszámolója elfogadása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB 

 
9.) Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár által nyújtott szolgáltatásokról szóló beszámoló elfogadása 

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

10.) Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó 
értékelés jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB 

 
6.)  Önkormányzati tulajdonú belterületi útszakasz felújítására pályázat benyújtása jóváhagyása  

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB 
 
7.)  Egyebek 
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Tárgy:          Előadó: 
 A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt   Forgó Henrik polgármester 
 időszakban tett intézkedéseiről 
 
(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.  
Vita alakult ki a beszámolójában ismertetett Csanyteleken magánszemély tulajdonában álló fóliatelep 3 
millió forint értékben való megvásárlásáról.  
 
Forgó János képviselő: Véleménye szerint maximum 1.5 millió forint értéket képvisel a szóban forgó 
ingatlan. 
 
Pető Sándor képviselő:  Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait arról, hogy ismeri az ingatlant, amely 
fonálféreggel és vírussal fertőzött, ezért esetleg csak káposztaféléket lehet rajta termelni, palántanevelésre 
sem alkalmas, ezért nem támogatta annak megvásárlását. 
 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy nem is terveztetett a területen káposztaféléken kívül mást 
termeltetni. 
 
Kató Pálné jegyző: Kifejtette, hogy érti a vagyonszerzési célt, csak külön kell választani a 
közfoglalkoztatáshoz kapott támogatásból megvásárolandó ingatlan és az önkormányzati forrásból 
megvásárolandó ingatlanokat, mivel közfoglalkoztatásba önkormányzati forrásból megvásárolt földterület 
közfoglalkoztatottak általi művelés alá nem vonható. Amennyiben ilyen területen történik 
növénytermesztés, azt csak vállalkozási tevékenységként lehet végezni, nem a közfoglalkoztatásban 
foglalkoztatott munkavállalókkal. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát módosítani kell ahhoz, hogy az 
eddig tilalmazott vállalkozási tevékenység helyett engedélyezett legyen a feladatellátás. Még akkor is gondot 
okoz annak számvitele, könyvelése, amely önként vállalt feladatként saját önkormányzati költségvetésből 
finanszírozott tevékenységként jelenik meg. 
 
Berkecz József képviselő:  Hangsúlyozta, hogy a vagyon mennyiségéhez annak minőségét is meg kellene 
nézni. Készült-e számítás arra, hogy a megvásárolni kívánt vagyont hogyan lehet gazdaságosan 
működtetni? 
 
Forgó Henrik polgármester: Válaszában elmondta, hogy nem készített és nem is készíttetett ilyen 
számítást. Felkérte Berkecz József képviselő urat, hogy mint közgazdász vegyen részt ennek a 
kidolgozásában. 
 
Berkecz József képviselő: Megállapította, hogy jelenleg még terv szinten sem lehet látni azt, hogy 
gazdaságosan lehet-e működtetni a megvásárolni kívánt vagyont vagy esetleg nullára kihozni.  Ennek 
kidolgozásában nem kíván részt venni.  
 
Kató Pálné jegyző: Törvényi kötelezettsége figyelmeztetni a képviselő-testületet arra, hogy az 
ingatlanokat nem csak megvásárolni kell, hanem a hasznosításukkal el kell számolni, mert a 
vagyongazdálkodási tervben foglaltak szerint nem lehet „holt-vagyont” felhalmozni.  
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában leszögezte, hogy az elhangzottak alapján eláll a vásárlási 
ajánlattól. Szólt még arról, hogy az egészségügyi kombinát társasházi dokumentumait megkapta a mai 
napon, melyből megállapította, hogy nagy-összegű svájci frank hitel terheli és ügyvédnek adta át a 
dokumentumokat. 
 
A képviselő-testület  határozat hozatal nélkül, egyhangú szavazással tudomásul vette a polgármester úr 
beszámolóját, amelynek írásos változata e jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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1.) Napirend 
 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek díszpolgára cím adományozása    Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy a „Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és 
adományozása rendjéről szóló 18/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése értelmében 
május hónapban hoz döntést a cím odaítéléséről a képviselő-testület, tekintettel arra, hogy minden év 
április 30. napjáig van mód a javaslattételre. Tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és egyetértve a képviselői javaslattal Márton 
Erzsébet óvodavezetőt javasolta 2016. évben Csanytelek község díszpolgárának. 
  
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Forgó Henrik polgármester: A jövőre nézve említést tett a községben zajló véradások szervezésében 
közreműködő Simon Ottónéáldozatos munkájáról, amiért kiérdemelheti ezen megtisztelő címet.  
Indítványozta a képviselő-testület tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását, annak határozatban történő 
rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 5 igen és 1 
tartózkodás szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:  

  
32/2016. (V. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Díszpolgára cím adományozása 
 
 

H a t á r o z a t i  
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság díszpolgári címre (SZMSZ 24. § (1) bekezdése 
a) pontjában biztosított javaslattevő jogkörében eljárva) Berkecz József képviselő úr által tett javaslatát 
és  

 
2016. év díszpolgárának Márton Erzsébet óvodavezetőt 

 
választja,  számára Csanytelek  díszpolgára címet adományozza. 

 
2.)  A Képviselő-testület „Csanytelek Község Díszpolgára” cím adományozása rendjéről szóló 

18/2012.(X. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-a (4) bekezdése értelmében a címmel járó díszoklevelet és 
ajándéktárgyat adományoz a díszpolgár számára, melynek átadására 2016. július 9-én (szombaton) 
tartandó ünnepi testületi ülésen kerül sor. 
 

3.)  Felkéri a Képviselő-testület Kató Pálné jegyzőt, hogy a díszpolgári cím átadásával összefüggő 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
 
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  2016. augusztusi testületi ülés keretében 
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Határozatról értesítést kap: 

- Márton Erzsébet Díszpolgár (Helyben) 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 

- Forgó Henrik polgármester 

- Kató Pálné jegyző és általa  

- Bori Sándorné jegyzői irodavezető 

- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 

- Irattár 
2.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Európai Csanytelekért Közalapítvány 2015. évi közhasznúsági   Forgó Henrik polgármester 

jelentése elfogadása       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. 
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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
33/2016. (V. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Európai Csanytelekért Közalapítvány 2015. évi közhasznúsági jelentése elfogadása 

 
H a t á r o z a t  

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul vette a Kuratórium 
Elnöke által benyújtott előterjesztést az Európai Csanytelekért Közalapítvány 2015. évi   közhasznúsági 
jelentésében foglaltakat, 4.932.084.-Ft (azaz:  Négymillió-kilencszázharminckettőezer-nyolcvannégy 
forint) záró pénzkészlettel. 
 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 

    Kuratórium Elnöke 
Beszámolás ideje:  2017. májusi testületi ülés 
 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Európai Csanytelekért Közalapítvány Elnöke és általa a Közalapítvány Tisztségviselői (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Irattár 
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3.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 KÉBSZ Kft 2015. évi egyszerűsített éves beszámolója véleményezése Forgó Henrik polgármester 
          Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy a KÉBSZ Kft mára bekerült a „jó adósok” közé. Amikor 
polgármesterré választották 12 millió forintos adóssággal vette át a gazdasági társaságot, majd ezt az 
adósságot az akkori, közgazdász végzettségű alpolgármestere vezetésével 26 millió forintra sikerült 
felemelni és ezt az állapotot a mostani időpontra megszüntetni.  
 
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: 
 
Berkecz József képviselő: Megkérdezte, hogy a – 61 millió forint miből adódik? 
 
Kató Pálné jegyző: Válaszában elmondta, hogy a kápolna értékcsökkenéséből. 

 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület 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 6 
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
34/2016. (V.  27.) Ökt határozat 

 
Tárgy: A KÉBSZ Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolója elfogadása 

 
H a t á r o z a t 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta  és  elfogadta  a  KÉBSZ Kft. 2015. 
évi egyszerűsített beszámolóját a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 
véleménye figyelembevételével  az  eszközök  és  források  főösszegét  23 715 E Ft-ban (azaz:  
Huszonhárommillió-hétszáztizenöt forintban), a mérleg szerinti eredményt:  -156 E Ft-ban  ( - Százötven-
hatezer forintban) hagyja jóvá azzal, hogy azt elhatárolja és eredménytartalékba helyezi. 
 
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 

- Ambrus László KÉBSZ Kft. ügyvezetője 

- Irattár 
4.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár által nyújtott    Forgó Henrik polgármester 
 szolgáltatásokról szóló beszámoló elfogadása     Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
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(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: Az írásban kiadott előterjesztéshez tett szóbeli kiegészítésében 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. Indítványozta az 
előterjesztés megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását Elmondta, hogy a segédkönyvtáros 
nyugállományba vonulása miatt egy hónapon belül személyi változás várható, melynek érdekében 
szükséges intézkedést megtette. Szólt a helyzet bonyolultságáról, a képesítésekről, annak megszerzéséről, a 
könyvtár áthelyezésére irányuló pályázati tervekről.  

 
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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 

 
35/2016. (V. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár által nyújtott szolgáltatásokról szóló beszámoló elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta és elfogadta a 
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Igazgatója által a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
Működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében beterjesztett, 2015. 
évben Csanytelek településen nyújtott szolgáltatásokról szóló beszámolóját.  
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Igazgatója (Szeged) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Irattár 

 
5. Napirend 

 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi  Forgó Henrik polgármester 
 feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása    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. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében 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. Kezdeményezte az 
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írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. Megköszönte az áldozatos munkavégzést, amely 
az érintettek körében empátián alapul, majd szólt az országot megzáró tárgyra vonatkozó, a jelzőrendszer 
működési zavarára utaló jelekről, a hatáskör váltás veszélyéről, annak következményéről, amely 
településünkön még nem fenyeget, de figyelmeztető jelként óvatosságra int. 

 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Mucsi István alpolgármester: Megállapította, hogy a napirendként benyújtott anyag minősége mindent 
felülmúl. 

 
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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 

 
36/2016. (V.  27) Ökt határozat 
  
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó 

értékelés elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  96. § (6) bekezdésében rögzített kötelezettségének eleget 
téve megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta az önkormányzat gyermekjóléti- és gyermekvédelmi 
feladatainak 2015. évi ellátásáról szóló – a jegyző előterjesztésében benyújtott - értékelést. 

 
2.) A Képviselő-testület a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátását jónak értékelte és a feladat 

jegyzői hatáskörben maradása esetén a jövőben is elvárja (legalább a 2015. évi színvonalon): 
      - a tárgyi feladatellátás hatályos vonatkozó központi és helyi jogszabályoknak való megfeleltetését, 
      - annak a helyi viszonyokra való humánus alkalmazását, 
      - a szakma szabályai maradéktalan betartását, 
      - a jelzőrendszer működtetését, 
      - a civil szervezetekkel való folyamatos együttműködést és 
      - a gyámhivatallal jó munkakapcsolat fenntartását.    
 
Végrehajtás határideje: folyamatos 
 
Végrehajtásért felelős: Kató Pálné jegyző, 
               Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Családgondozója, 
               Polgármesteri Hivatal Szociális Irodavezetője, 
               Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője 
Beszámolás határideje: 2017. májusi testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.) 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (6647 Csanytelek, Kossuth L. u. 39.) 
- Család- és  Gyermekjóléti Szolgálat (6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2.) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik Polgármester  
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Patainé Gémes Tímea Szociális Előadó  
- Irattár  
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6.)  Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Önkormányzati tulajdonú útszakasz felújítására benyújtandó pályázat Forgó Henrik polgármester 
 jóváhagyása        Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez tett szóbeli kiegészítésében vázolta, hogy 
már régóta komoly gondot okoz az, hogy a helyi termelőszövetkezet által és a Tisza árteréből 
bonyolítandó nagy-tömegű szállítmányozás útvonalára az Árpád utca lett kijelölve, ezért annak minősége 
nagymértékben romlott, ezért felújításra szorul. Felújításra szorul még a Pusztaszeri utca Radnóti utca és 
Kossuth utca közötti szakasz is. Elmondta, hogy amennyiben lesz rá anyagi fedezet, akkor egy későbbi 
időpontban felújításra kerül még a Damjanich utca belterületi szakasza is. 
 
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. Hozzáfűzte, hogy a nem aszfaltos, sáros, földes 
utcák mentén lakóknak is jogos igénye azoknak az utcáknak a járhatóvá tétele, ezért ezzel is foglalkozni 
kellene a helyi adóztatás miatt is. 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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta: 
 
37/2016. (V. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú belterületi útszakasz felújítására pályázat benyújtása jóváhagyása 
 

H a t á r o z a t 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja pályázati támogatás igénylés 

benyújtását a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 
melléklet II.3.c) pontja szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A 
támogatás célja Csanytelek belterület 132. helyrajzi számon nyilvántartott Árpád utca (300 fm) 
részleges felújítása, valamint a 182/2 helyrajzi számon nyilvántartott Pusztaszeri utca (240 
fm) teljes szakaszának felújítása, összesen 2290 m2 területtel.  

 
2.) A Képviselő-testület a tervezett felújítás összköltségét 13.850.000,- Ft + ÁFA (azaz: 

Tizenhárommillió-ötszáznyolcvankilencezer-ötszáz forint+ÁFA), összesen: 17.589.500,- Ft (azaz: 
Tizenhétmillió-ötszáznyolcvankilencezer-ötszáz forint) bruttó keretösszeggel hagyja jóvá. A 
Képviselő-testület a fejújítási összköltségből az igényelt támogatás összegét 14.951.075,- Ft-ban 
határozza meg és vállalja, hogy saját forrásként 2.638.425,- Ft-ot (azaz: Kettőmillió-
hatszázharmincnyolcezer-négyszázhuszonöt forintot) biztosít eredményes pályázat esetén a 
kivitelezési munkálatokhoz. A saját  forrás fedezetet a Képviselő-testület által elfogadott, az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében elkülönített tartalék keret terhére biztosítja.  

 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester Urat a benyújtott támogatási 

kérelemmel összefüggő nyilatkozatok és kötelezettségvállalások a Képviselő-testület nevében és 
képviseletében való megtételére. 

Végrehajtás határideje:  pályázat benyújtására 2016. 06. 02. 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
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Beszámolás határideje:  támogatási kérelem elbírálását 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 Irodavezető 
- Irattár 

 
Egyebek 

 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott a hulladékszállításra irányadó törvény változásairól, a hulladék 
szelektív gyűjtéséről, a zöldhulladék gyűjtése próbajelleggel való bevezetéséről. Elmondta, hogy a jövő 
héten részt vesz a DAREH által tartandó Taggyűlésen, melyen reményei szerint  választ kap a 
hulladékgazdálkodás terén bekövetkezett változások Társulási feladat ellátására vonatkozó a kérdéseire is. 
 
Forgó Henrik polgármester: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést 14,30 órakor befejezettnek nyilvánította. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester           jegyző 
 


