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Előterjesztés
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptemberi 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:

- 8/2009.  (III.  23.)  Ökt  határozatával  döntött  a  Szent  László  Általános  Iskola  külső 
nyílászáróinak részleges  cseréjére,  valamint  homlokzat  hőszigetelési  munkálataira  pályázat 
benyújtásához saját  erő biztosításáról.  A pályázat  kedvező elbírálást  nyert,  a  munkaterület 
átadása 2009. szeptember 10-én megtörtént.

- 9/2009.  (III.  31.)  Ökt határozatával döntött  az önkormányzat  2008.  évi  pénzmaradványa 
felosztásáról.  A  határozatban  részletezett  tényleges  forrásszükségletek  igénybevételére  az 
előirányzat  módosítások  az  önkormányzat  költségvetéséről  szóló  rendeletében  módosításra 
kerültek.

- 16/2009. (III. 31.) Ökt határozatával  döntött a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
épületének energetikai korszerűsítésére pályázat benyújtásáról. A pályázat benyújtásra került 
és kedvező elbírálásban részesült, a támogatási szerződés megkötése 2009. augusztus 18-án 
megtörtént. A kivitelezés elkezdődött, ütemesen halad.

- 17/2009.  (IV.  24.)  Ökt  határozatával  döntött   a  Települési  Pályázat  Előkészítő  Alapból 
elnyerhető támogatásra pályázat benyújtásáról. A pályázat elbírálását követően a támogatási 
szerződés 2009. július 27-én aláírásra került.

- 19/2009.  (IV.  24.)  Ökt  határozatával  fogadta  el a  Délkelet-alföldi  Regionális 
Hulladékgazdálkodási  Rendszer  Létrehozását  Célzó  Önkormányzati  Társulás  egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását. A Társulási Megállapodás aláírása határidőben 
megtörtént.

- 23/2009. (V. 29.) Ökt határozatával  alapítóként eljárva elvégezte a Polgármesteri  Hivatal 
tevékenységének besorolását a 40/2009. (VII. 11.) Ökt határozat elfogadásával.

- 27/2009 (V. 29.) Ökt határozatával véleményezte a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 
által  fenntartott  intézmények  Alapító  Okirata  módosítását,  a  módosított  alapító  okiratot  a 
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa változtatás nélkül elfogadta.

- 28/2009.  (V.  29.)  Ökt  határozatával  fogadta  el  a  Délkelet-alföldi  Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Alapító Okiratát, 
a módosított alapító okirat aláírása határidőben megtörtént.

- 29/2009. (V. 29.) Ökt határozatával  fogadta el a Dél-alföldi regionális Környezetvédelmi 
Társulás Alapító Okirata módosítását, a módosított alapító okirat a Társulási Tanács elfogadta.

- 30/2009. (V. 29.) Ökt határozatával  fogadta el a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi 
Társulás Társulási Megállapodása módosítását, a társulási megállapodás módosítása aláírásra 
került.

- 35/2009.  (V.  29.)  Ökt  határozatával  döntött  a  Csanytelek,  Árpád  u.  1.  sz.  alatti 
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önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ág megváltoztatásáról. Az ingatlanügyi hatóság a 
művelési ág változást 2009. június 23-án bejegyezte.

- 36/2009.  (V.  29.)  Ökt  határozatával  posztumusz  díszpolgári  címet  adományozott.  A 
díszoklevelek átadására a hozzátartozók számára 2009. július 11-én tartott ünnepi testületi ülés 
keretében került sor.

- 37/2009.  (V.  29.)  Ökt  határozatával  „tehetséges  fiatal”  cím adományozásáról  döntött.  A 
díszoklevél és emléktárgy átadására 2009. július 11-én tartott ünnepi testületi ülésen került 
sor.

- 43/2009.  (VIII.  13.)  Ökt  határozatával  felhatalmazta  Forgó  Henrik  polgármester  urat  a 
SOLINAR kft-vel  kivitelezési  szerződés  megkötésére  a  Remény Szociális  Alapszolgáltató 
Központ épületének energetikai korszerűsítési munkálataira,  a szerződéskötés megtörtént,  a 
munkálatok folyamatban vannak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom  az  előterjesztésben  foglaltak  megtárgyalását  és  a  beterjesztett  beszámoló  és  határozati 
javaslat változtatás nélküli elfogadását.
Csanytelek, 2009. szeptember 10.

Tisztelettel:
Kató Pálné
Jegyző

……/2009. (IX.  14.) Ökt határozat
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző által 8/2009. (III. 23.) Ökt,  9/2009. 
(III. 31.) Ökt, 16/2009. (III. 31.) Ökt,  17/2009. (IV. 24.) Ökt, 19/2009. (IV. 24.) Ökt, 23/2009. (V. 
29.) Ökt, 27/2009. (V. 29.) Ökt, 28/2009. (V. 29.) Ökt, 29/2009. (V. 29.) Ökt, 30/2009. (V. 29.) Ökt, 
35/2009.  (V.  29.)  Ökt,  36/2009.  (V.  29.)  Ökt,  37/2009.  (V.  29.)  Ökt,  43/2009.  (VIII.  13.)  Ökt 
határozatokról szóló beszámolóját változtatás nélkül elfogadta.

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


