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Előterjesztés 

 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. 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: 
 

- 31/2009. (V. 29.) Ökt határozatával fogadta el az önkormányzat gyermekjóléti- és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót, a 2009. évi feladatok ellátásáról szóló 
beszámoló időpontját 2010. májusi testületi ülés időpontjában határozta meg. A beszámoló jelen 
képviselő- testületi ülésen kerül beterjesztésre Önök felé. 

- 47/2009. (IX. 14.) Ökt határozatával döntött arról, hogy Csanytelek Község Önkormányzata a 
Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Konzorciumban a ivóvízminőség-javító programban 
való tagságát a végleges megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséig, illetve az elvi vízjogi 
engedélyezés megtörténtéig a konzorcium tagja marad. A végleges megvalósíthatósági tanulmány 
és az elvi vízjogi engedély 2010. április 23.  napján megérkezett. Erről bővebb információt külön 
előterjesztésben adunk a Polgármester Úrral. 

- 3/2010. (II. 12.) Ökt határozatában véleményezte a Képviselő- testület a Csongrádi Kistérség 
Többcélú Társulásába integrált Csanyteleki oktatási- nevelési és szociális tagintézmények 2010. évi 
költségvetése tervezetét. A költségvetést  a Társulási Tanács februári ülésén elfogadta.  

- 4/2010. (II. 12.) Ökt határozatával állapította meg a Képviselő- testület az önkormányzati 
tulajdonú lakások és garázsok 2010. évi bérleti díját. A bérlők tájékoztatása, szerződések ennek 
megfelelő módosítása megtörtént. 

- 5/2010. (II. 12.) Ökt határozatával határozta meg a Polgármesteri Hivatal által végzett 
kiegészítő tevékenységek egyes díjtételeit. A szolgáltatás végzése, elszámolása, nyilvántartása 2010. 
március 1. napjától az új díjtételek alkalmazásával történik. 

- 6/2010. (II. 12.) Ökt határozatával döntött az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet- 
tervezete közmeghallgatás keretében történő elfogadásra terjesztéséről. A Képviselő- testület  
közmeghallgatás keretében 2010. február 12. napján megalkotta Csanytelek Község 
Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendeletét.  

- 9/2010. (II. 12.) Ökt határozatával döntött a Képviselő- testület a Csongrádi Kistérség 
Többcélú Társulása által fenntartott és a Csongrádi Kistérség Egyesített Oktatási Intézménye 
tagintézményeként működő Szent László Általános Iskola felújítási pályázatához önerő 
biztosításának vállalásáról. Az Önkormányzati Minisztérium Önkormányzati és Lakásügyi 
Szakállamtitkára a 2010. április 06. napján kelt 89/59(2010.) sz. levelében értesítette Bedő Tamás 
Elnök Urat arról, hogy a benyújtott pályázat formailag és tartalmilag is megfelelő volt. A 
rendelkezésre álló forrás csak az igények töredékének kielégítésére volt elegendő, ezért a pályázat 
forráshiány miatt elutasításra. 

- 11/2010. (II. 12.) Ökt határozatával módosította az Euróapi Csanytelekért Közalapítvány 
Alapító Okiratát. Az alapító okirat módosítását a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.080/2005/11 
szám alatt hozott végzésében a változás nyilvántartásba vételét elrendelte. 

- 12/2010. (II. 12.) Ökt határozatával döntött a Képviselő- testület településőrök 
foglalkoztatására az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz pályázat benyújtásáról.. A 
támogatási megállapodás 2010. február 26-án aláírásra került, a 2 fő településőr foglalkoztatására 

 
 



2010. 04. 01- 2010. 12. 31-ig munkaszerződés megkötésére sor került. Az Egyebek napirend 
keretében kerül beterjesztésre Önök elé (szkennelt formában) a Csongrádi Rendőrkapitányság 
képviseletében a Kapitány Úr és az önkormányzat nevében Polgármester Úr és általam aláírt 
együttműködési megállapodás, amely az Önkormányzati Minisztérium pályázati kiírásával azonos 
kitételeken alapul.  

- 15/2010. (III. 12.) Ökt határozatával választotta meg a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait és 
póttagjait. Az országgyűlési képviselő választás a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak 
részvételével 2010. április 11. napján rendben lebonyolódott. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

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

Csanytelek, 2010. május 19.  

   

    Tisztelettel: 
        
 
        Kató Pálné 
           Jegyző 

 

 

 

……/2010. (V.  ….) Ökt határozat 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Határozati javaslat 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző által  31/2009. (V. 29.) Ökt, 47/2009. 
(IX. 14.) Ökt, 3/2010. (II. 12.) Ökt, 4/2010. (II. 12.) Ökt, 5/2010. (II. 12.) Ökt, 6/2010. (II. 12.) Ökt, 
9/2010. (II, 12.) Ökt, 11/2010. (II. 12.) Ökt,  12/2010. (II. 12.) Ökt, 15/2010. (III. 12.) Ökt 
határozatokról szóló beszámolóját változtatás nélkül elfogadta. 

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

 

 

 


