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Előterjesztés 

 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 2010. novemberi 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: 
 

- 25/2007. III. 29.) ÖKT határozatával döntött önkormányzati vagyonvédelmi rendszer kiépítéséről, a 
rendszer üzembe helyezése,  megtörtént. 

- 25/2008. (IV. 29.) Ökt határozatával hagyta jóvá a Csanytelek belterület 342 hrsz-ú, Kossuth L. u. 14. 
lakóház és udvar ingatlan megvásárlását. Az adás-vételi szerződés aláírása és a vételár átutalása 2010.09. 28. 
napján megtörtént. 

- 55/2009. (XI. 13.) Ökt határozatával fogadta el és javasolta elfogadásra a Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulás Tanácsának a képviselő-testület Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2010. 
évi belső ellenőrzési és stratégiai tervét. A tervben foglalt ellenőrzések az év folyamán megtörténtek, 
melyekről szóló belső ellenőrzési  jelentések elfogadása a képviselő-testület korábbi ülésein megtörtént. 

- 56/2009. (XI. 13.) Ökt határozatával fogadta el Csanytelek Község Önkormányzata képviselő- testülete 
rövid-, közép- és hosszú-távú fejlesztési programját, melynek működési, fejlesztési költségei beépítésre 
kerületek az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletébe. A képviselő- testület 2010. XI. 12. napján 
tartandó ülésén tárgyalja és fogadja el a következő évek rövid- közép- hosszú-távú fejlesztési programját. 

- 33/2010. (VIII. 13.) Ökt határozatával döntött Csanytelek, Damjanich utca 39. sz. alatti 025/6 
önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ág változásáról. Az ingatlan- nyilvántartásban a művelési-ág 
változás 2010. 09. 21. napján átvezetésre került. Az önkormányzat vagyonkataszterében való rögzítés 
megtörtént. 

- 40/2010. (X. 12.) Ökt határozatával határozta meg a polgármester úr illetményét és költségtérítését, az 
erről szóló határozat a végrehajtás foganatosítása érdekében Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális 
Igazgatósága részére átadásra került, akárcsak a megbízólevél törzskönyvi nyilvántartásba való rögzítése. 

- 50/2010. (X. 12.) Ökt határozatával határozta meg az alpolgármester úr illetményét és költségtérítését, az 
erről szóló határozat a végrehajtás foganatosítása érdekében Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális 
Igazgatósága részére átadásra került. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

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

 

Csanytelek, 2010. november 3.  

   

    Tisztelettel: 
        
 
        Kató Pálné 
           Jegyző 

 

  



……/2010. (XI.  ….) Ökt határozat 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Határozati javaslat 

 
Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete a 25/2007. (III. 29.) ÖKT, 25/2008. (IV. 29.) Ökt, 
55/2009. (XI. 13.) Ökt, 56/2009. (XI. 13.) Ökt,  33/2010. (VIII. 13.) Ökt, 40/2010. (X. 12.) Ökt, 
50/2010. (X. 12.) Ökt. határozatok jegyző által írásban kiadott végrehajtásáról szóló beszámolóját 
változtatás nélkül elfogadta. 
 

Határozatról értesítést kap: 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
2.) Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
3.) Kató Pálné jegyző és általa 
4.) Irattár 

 

 

 


