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El terjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2009. februári ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról.

Tisztelt Képvisel -testület!

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete által hozott alábbi határozatok végrehajtása  az
adott határozatban foglaltaknak megfelel en határid ben megtörtént:

- 6/2008. (I. 31.) Ökt határozatával határozta meg az önkormányzat képvisel - testülete a
köztisztvisel kkel szemben támasztott teljesítménykövetelmények alapját képez  2008. évi
célkit zéseket. A meghatározott célkit zések figyelembe vételével a teljesítmény-értékelések 2009.
január 31. napjáig megtörténtek a Polgármesteri Hivatal köztisztvisel i körében.

- 55/2008 XI. 04.) Ökt határozatával döntött „Települési szilárd hulladék-gazdálkodási
rendszerek fejlesztése” cím  KEOP 1.1.1/1F kódszámú pályázat I. fordulóra való benyújtásáról,
a  határozatban rögzített kötelezettségének eleget téve az önkormányzat 2009. évi
költségvetésében becsült értékben a település lakosság száma szerint 80,-Ft/f re jutó anyagi
forrást különíttettem el 252.800,-Ft összegben egyéb önkormányzati hozzájárulás címén a
DAREH társulás számlájára való átutalás érdekében.

- 80/2008. (XI. 28.) Ökt határozatban döntött a képvisel - testület a civil szervezetek és helyi
önszervez  közösségek 2009. évi m ködési célú támogatásáról, melynek az önkormányzat
2009. évi költségvetésébe való beépítése e határozatnak megfelel en megtörtént. A Csanyteleki
Sport Egyesület számára megállapított m ködési támogatás biztosításának körülményei
tisztázódtak azáltal, hogy eleget téve a képvisel - testület azon döntésének, hogy a 2008.
decemberében még Dél- alföldi Regionális Közigazgatási Hivatalként funkcionáló
önkormányzatok m ködésének törvényességének ellen rzésére hivatott szervt l állásfoglalás
kérésére sor került, válaszadás értelmében a most már Dél- alföldi Regionális Államigazgatási
Hivatalként átszervezett területi szerv sem hatáskörrel, sem illetékességgel a kérdésben nem bír és
olyan szerv sincs amely illetékességgel, hatáskörrel rendelkezne ezért áttételre sem kerülhetett sor.
Ugyanakkor megoldódott a testület törvényességi kétsége azzal, hogy a Sport Egyesület Elnöke,
aki egyben a helyi képvisel - testület tagjaként döntéshozó jelen döntés meghozatala el tt elnöki
tisztjér l lemondott, ezzel elhárult az ide vonatkozó törvényben foglalt kizárási kötelezettség.

- 81/2008. (XI. 28.) Ökt határozatával fogadta el a képvisel - testület Csanytelek Község
Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepcióját. Az elfogadott költségvetési koncepció
alapján készült el Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendelet- tervezete,
amely testület elé terjesztése jelen ülésen, elfogadása közmeghallgatás keretében történik.

- 82/2008. (XI. 28.) Ökt határozatával döntött m ködési folyószámla-hitelkeret szerz dés
megkötésér l a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettel. A hitelszerz dés 2009. január 12. napján
aláírásra került.

- 86/2008. (XI. 28.) Ökt határozatával javasolta a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
vezet jének Mucsiné Mészáros Tímea Asszony kinevezését. A vezet i kinevezés 2008. 12. 08.
napjával megtörtént.
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Tisztelt Képvisel -testület!

Javaslom az el terjesztésben foglaltak megtárgyalását és a beterjesztett beszámoló és határozati javaslat
változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2009. február 06.

Tisztelettel:

Kató Pálné

Jegyz

……/2009. (I.  13.) Ökt határozat

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a jegyz  által el terjesztett 6/2008. (I. 31.) Ökt,
55/2008 XI. 04.) Ökt, 80/2008. (XI. 28.) Ökt,  81/2008. (XI. 28.) Ökt, 82/2008. (XI. 28.) Ökt, 86/2008.
(XI. 28.) Ökt határozatokról szóló beszámolót elfogadta.

Határozatról értesítést kap:
- Képvisel -testület tagjai (Helyben)
- Fogó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz
- Irattár


