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Előterjesztés 

 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. 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: 
 

- 31/2009. (V. 29.) Ökt határozatával döntött a Képviselő-testület EMVA program keretében 
rendezvénysátor beszerzéséről. A pályázaton nyert támogatás felhasználása érdekében az 
árajánlatok bekérése, üzleti partner kiválasztása folyamatban van. 

- 17/2010. (IV. 09.) Ökt határozatával hagyta jóvá a Képviselő-testület az önkormányzat 2009. 
évi pénzmaradvány felosztását, amely beépítésre került az önkormányzat 2010. évi költségvetése I. 
félévi végrehajtásáról szóló beszámolójába. 

- 27/2010. (V. 28.) Ökt határozatával a Képviselő-testület a 2010. évi falunapok 
megrendezésének kiadásaira 800.000,- Ft-ot hagyott jóvá. A felmerült kiadásokról a beszámoló az 
előző testületi  ülésen megtörtént, melyet a Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogadott 
386.620,- Ft önkormányzati forrás mellett 1.000.000,-  Ft szponzori támogatással. 

- 28/2010. (V. 28.) Ökt határozatával díszpolgári címet adományozott, a díszoklevél és 
emléktárgy átadására a júliusi dísz testületi ülésen került sor. Ennek dologi kiadása az 
önkormányzati hivatal 2010. évi költségvetése terhére való elszámolása a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően megtörtént. 

- 30/2010. (VI. 24.) Ökt határozatával döntött a településen végzett belvíz elleni védekezés 
költségeinek megtérítésére támogatási igény benyújtásáról. A központi költségvetésből az 
önkormányzat számlájára való támogatás utalása az igényelt 574.649,-Ft-tal szemben  550.000,-Ft 
összegben 2010. 09. 06. napján megtörtént. 

- 34/2010. (VIII. 13.) Ökt határozatával választotta meg a HVB tagokat. A HVB 2010. 08. 18. 
napján tartott alakuló ülésén tagjai Deák Istvánnét elnöknek, Egyházi Ferencnét 
elnökhelyettesnek, Bori Józsefnét tagnak, Ambrus Lászlót póttagnak, Forgó Józsefné póttagnak 
választották. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

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

Csanytelek, 2010. szeptember 8.  

   

    Tisztelettel: 
        
 
        Kató Pálné 
           Jegyző 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

……/2010. (IX.  ….) Ökt határozat 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Határozati javaslat 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző által  31/2009. (V. 29.) Ökt, 17/2010. 
(IV. 09.) Ökt,  27/2010. (V. 28.) Ökt, 28/2010. (V. 28.) Ökt, 30/2010. (VI. 24.) Ökt, 34/2010. (VIII. 13.) 
Ökt határozatokról szóló beszámolóját változtatás nélkül elfogadta. 

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

 

 

 


