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megszüntetéséről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2018. (VII.19.) számú képviselő-testületi határozata 

felkérés Szelevény Községi Önkormányzat közterület használat rendjéről szóló rendelet 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 2018. július 19-én 9. 

órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Szelevény Községi Önkormányzat épületének 

tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak:  Pánczél Ferenc    polgármester 

   Czucziné Keresztes Anita  jegyző 

   Székely Károly   alpolgármester 

   Juhász László    képviselő 

   Dr. Bencsikné Enyedi Gizella képviselő 

Szabóné Mátyus Éva   képviselő 

 

    

    

Igazoltan távol: 

 

   Horváth Tiborné   képviselő 

   Kiss Balázs    képviselő 

 

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Angéla 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Köszönti a nyílt ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

megválasztott 6 szavazásra jogosult képviselőből 4 fő képviselő és a polgármester jelen van, a 

testület határozatképes. 

Ismerteti a napirendi pontokat. Javasolja 3. napirendi pont felvételét, egyebek 

megtárgyalásához. 

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2018.(VII.19.) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. július 19-i rendkívüli nyílt 

ülés napirendjeit elfogadta el a testület.  

 

 1./ A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetéséről 

  Előadó: Pánczél Ferenc 

 

 2./ A Körös-Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása   

      megszüntetéséről 

  Előadó: Pánczél Ferenc 

 

 3./ Egyebek 

 

 

Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
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1.napirend 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy rendkívüli ülést kellett 

összehívni, a 2018. július 31-i határidőre való tekintettel. Elmondja, hogy az Ivóvízminőség-

javító Társulás megszűnése nem veszélyeztetné a lakosságot, a víz minőségére nincs panasz. 

 

Székely Károly alpolgármester: A határozati javaslatban szereplő 2021. dátummal 

kapcsolatban érdeklődik. 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Addig életben kell tartani ezt a projektet, az Öcsödi 

Önkormányzat a gesztor önkormányzat, minden adatot addig náluk tárolni kell. Uniós 

pályázatról van szó, bármikor jöhet ellenőrzés, nem selejtezhet addig. 

 

Székely Károly alpolgármester: „Karbantartással mi a helyzet?” 

 

Pánczél Ferenc polgármester: A kisebb karbantartást az üzemeltető cég végzi. Ha például a 

kaszálásról van szó, az önkormányzati feladat. Szelevényen van artézi kút, a mintavételezés az 

önkormányzat feladata és költsége. Ellenőrzést bármikor végezhetnek. A Bácsvíz Zrt.-t bízza 

meg az önkormányzat ő végzi el ezt a feladatot.  

Ha nincs több kérdés, megkéri a képviselőket szavazzanak a Társulás megszűnésével 

egyetértenek-e. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2018.(VII.19.) határozata 

a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetéséről 

 

Szelevény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 88. § 

(2) bekezdésében és 91. § b.) pontjában foglaltakra figyelemmel hozzájárulását adja 

a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. július 31. napjával 

történő megszüntetéséhez, ezért a társulás jóváhagyja és elfogadja a társulás 

megszüntetéséről szóló megállapodást, 

b) elfogadja az együttműködési megállapodást, amely a KEOP 1.3.0/2F/09-2011-0002 

pályázat fenntartási idejére 2021.05.31. vonatkozóan, hogy a gesztor önkormányzat 

Öcsöd Nagyközség, 

c) felhatalmazza Pánczél Ferenc polgármestert, hogy a társulás megszüntetéséről szóló 

megállapodást, illetve az együttműködési megállapodást aláírja. 

 

 

Határidő: 2018. július 31. 

Felelős: Pánczél Ferenc polgármester 

             Czucziné Keresztes Anita jegyző 

 

Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 

   2./ Öcsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
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2.napirend 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 

 

A képviselőknek nincs kérdésük a napirendi ponttal kapcsolatban.  

Pánczél Ferenc polgármester megkéri a képviselőket szavazzanak a Társulás megszűnésével 

egyetértenek-e. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2018. (VII.19.) számú képviselő-testületi határozata 

a Körös-Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása 

megszüntetéséről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 88. § 

(2) bekezdésében és 91. § b.) pontjában foglaltakra figyelemmel hozzájárulását adja 

a Körös-Tisza menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulása 2018. július 

31. napjával történő megszüntetéséhez, ezért a társulás jóváhagyja és elfogadja a 

társulás megszüntetéséről szóló megállapodást, 

 

b.) elfogadja az együttműködési megállapodást, amely a KEOP-7.2.3.0-2008-0036 és 

KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0002 pályázat fenntartási idejére 2021.03.31. 

vonatkozóan, hogy a gesztor önkormányzat Öcsöd Nagyközség, 

 

 

c.) felhatalmazza Pánczél Ferenc polgármestert, hogy a társulás megszüntetéséről szóló 

megállapodást, illetve az együttműködési megállapodást aláírja. 

 

 

Határidő: 2018. július 31. 

Felelős: Pánczél Ferenc polgármester 

             Czucziné Keresztes Anita jegyző 

 

Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 

   2./ Öcsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
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3.napirend 

Pánczél Ferenc polgármester: A képviselő-testület elé tárja, hogy szükség van egy közterület 

használat rendjéről szóló rendelet elkészítésére. Lakossági bejelentés érkezett a jegyzőnőhöz: 

egy helybéli lakos Szelevény főutcáján közterületen tárolja a rendsodró munkagépét, és egyéb 

eszközeit. Ez baleset- és életveszélyes. Egy gyermek, ha arra biciklizik, rendkívül veszélyes. A 

járdán nem lehet tőle közlekedni, az útjavítási munkálatokat nem lehet elvégezni. Felszólítják 

erre az illetőt, de a rendeletet is szükség van megalkotni. 

 

A képviselők egyetértenek a javaslattal.  

Pánczél Ferenc polgármester megkéri a képviselőket szavazzanak a Közterület használat 

rendjéről szóló rendelettel kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2018. (VII.19.) számú képviselő-testületi határozata 

felkérés Szelevény Községi Önkormányzat közterület használat rendjéről szóló rendelet 

megalkotására 

 

A Képviselő-testület felkéri Czucziné Keresztes Anita jegyzőt, hogy készítse el Szelevény 

Községi Önkormányzat közterület használat rendjéről szóló rendeletet, és a következő testületi-

ülésre nyújtsa be. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Czucziné Keresztes Anita jegyző 

 

Erről értesül: Képviselő-testület tagjai 

 

 

Pánczél Ferenc polgármester megkéri a képviselőket szavazzanak Ungi László felszólításával 

kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2018. (VII.19.) számú képviselő-testületi határozata 

Ungi László (-----------------------------sz. alatti lakos) felszólításáról 

 

A képviselő-testület felkéri Czucziné Keresztes Anita jegyzőt, hogy szólítsa fel Ungi Lászlót (-

--------------------------.sz. alatti lakost), hogy a közterületen tárolt rendsodró és egyéb gépek 

balesetveszélyesek és akadályozzák az útépítési munkálatokat. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Czucziné Keresztes Anita jegyző 

 

Erről értesül: Képviselő-testület tagjai 
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Székely Károly alpolgármester: Az útjavítás kapcsán a csépai kanyarban található áteresz-szel 

kapcsolatban érdeklődik. Számtalan helyen kérvényezte már annak kijavítását, mert az út 

mellett található földterületét ennek hiányában minden évben elárasztja a dombról lefolyó víz. 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Jelzi a közút kezelőnek a víz elvezetés problémáját, de már 

többször volt erről szó, és ha nincs a tervben, az biztos, hogy nem lehet eltérni a tervtől. Az 

országgyűlési képviselőnek is jelzik. 

 

Pánczél Ferenc polgármester megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 

 

 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Pánczél Ferenc       Czucziné Keresztes Anita 

 polgármester                jegyző  

 

 

 

 

 

 


