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Előterjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. májusi ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott alábbi határozatok végrehajtása  az
adott határozatban foglaltaknak megfelelően határidőben megtörtént:

- 32/2008. (V. 28.) Ökt határozatával fogadta el az önkormányzat gyermekjóléti- és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót, a 2008. évi feladatok ellátásáról szóló
beszámoló időpontját 2009. májusi testületi ülés időpontjában határozta meg. A beszámoló jelen
képviselő- testületi ülésen kerül beterjesztésre a képviselő- testületnek.

- 2/2009. (II. 13.) Ökt határozatával véleményezte, elfogadásra javasolta a Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulásába integrált Csanyteleki tagintézmények 2009. évi költségvetését. A
költségvetést  a Társulási Tanács februári ülésén elfogadta.

- 3/2009 II. 13.) Ökt határozatával határozta meg az önkormányzati tulajdonú lakások és
garázsok 2009. évi bérleti díját. A bérlők tájékoztatása, szerződések módosítása megtörtént.

- 4/2009. (II. 13.) Ökt határozatával határozta meg a Polgármesteri Hivatal által végzett
kiegészítő tevékenységek egyes díjtételeit. A szolgáltatás végzése 2009. március 1. napjától az új
díjtételek alkalmazásával történik.

- 5/2009. (II. 23.) Ökt határozatával döntött az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-
tervezete közmeghallgatás keretében történő elfogadásra terjesztéséről. A Képviselő- testület
közmeghallgatás keretében 2009. február 13. napján megalkotta Csanytelek Község
Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 13.) Ökt rendeletét.

- 7/2009. (II. 13.) Ökt határozatával a képviselő- testület elutasította a Dél-alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal törvényességi  észrevételét. A képviselő- testület döntéséről a polgármester
úr határidőn belül tájékoztatta a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Vezetőjét.

- 18/2009. (IV. 24.) Ökt határozatával szervezeti szempontból felülvizsgálta a közfeladatot ellátó
költségvetési szervek működését. A vonatkozó törvényi előírások figyelembe vételével a
Polgármesteri Hivatal és a KÉBSZ Kft alapító okirata képviselő- testület elé terjesztésére jelen
ülésen kerül sor.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Csanytelek, 2009. május 20.

Tisztelettel:

Kató Pálné

Jegyző
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……/2009. (V.  29.) Ökt határozat

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző által 32/2008. (V. 28.) Ökt,  2/2009. (II.
13.) Ökt, 3/2009. (II. 13.) Ökt,  4/2009. (II. 13.) Ökt, 5/2009. (II. 23.) Ökt, 7/2009. (II. 13.) Ökt,
18/2009. (IV. 24.) Ökt  határozatokról szóló beszámolóját változtatás nélkül elfogadta.

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


