
7/d melléklet az …/… . (… . … .) önkormányzati rendelet-tervezethez

Sor-
szám:

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete által
biztosított közvetett támogatások részletezése

1. Az önkormányzat helyiség bérleti díjmentességet biztosít a 100%-os tulajdonában lév  KÉBSZ Kft.
részére a 2009. augusztus 1-t l hatályos és külön megállapodásban rögzített egyes üzleti vállalkozásként
végzett feladataival összefüggésben a Csanytelek, Kossuth Lajos utcai Faluház épületében.

2. Az önkormányzat a kötelez  közszolgáltatás keretében a településen elvégzett szilárd hulladék kezelés
szállítás, ártalmatlanításhoz kapcsolódó lakosság által fizetend  szolgáltatási díj 50%-ának átvállalását
biztosítja a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek számára. Az átvállalt közszolgáltatási díj (fedezete
a helyi  kommunálisadó bevételekb l biztosított) közvetlen finanszírozását a szolgáltató felé az
önkormányzat biztosítja. A közvetett támogatás nyújtás id beli hatálya: a Képvisel -testület jelen tárgyra
vonatkozó új döntéséig.

3. Csanytelek közigazgatási területén m köd  háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz (mint egészségügyi
alapellátási feladathoz) kapcsolódóan ingyenes helyiség és térítésmentes villamos energia használatot
biztosít az önkormányzat.
A közvetett támogatás id beli hatálya: a Képvisel -testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig.

4. Az önkormányzat évi egy alkalommal ingyenesen biztosít helyiséget valamennyi helyben m köd  non-
profit, és civil szervezet részére egyes rendezvényeik megtartásához.

5. Országgy lési, helyi önkormányzati és Európai Parlamenti választások évében – kampány rendezvények
céljára – szintén egy alkalommal valamennyi a választási körzetben és helyben jelöltet állító politikai párt,
és szervezet igénybe veheti a helyi Faluházat.

6.

    6.1
6.2.
6.3.

A Önkormányzati Hivatal kiegészít  tevékenysége keretében a településen él k számára a Faluházon
(közösségi színtéren) belül m köd
 e-Magyarország Pont és
Teleház igénybevétele
 és a havi lapként megjelen  Csanyi Hírmondó közzététele térítésmentesen biztosított.

7. Az önkormányzat tulajdonában lév , de a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában
köd  Szent László Általános Iskola m ködéséhez kezelésbe adott épületen belül térítésmentesen nyújt

az általános iskolás korú gyermekek számára iskolai könyvtári szolgáltatást a községi könyvtár, a
Önkormányzati Hivatal közszolgáltatói kiegészít  tevékenysége keretében, erre irányuló háromoldalú
megállapodás szerint.


