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Előterjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 2011. áprilisi 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.

- A képviselő- testület a 105/2005. (XI. 30.) ÖKT határozatával, kérelmet terjesztett elő a
Vagyonkezelő Zrt. felé a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan ingyenes átruházása
érdekében, majd az irányadó jogszabályok változása okán a  41/2009.  (VII.  11.)  Ökt
határozatával megerősítette, illetve fenntartotta eredeti szándékát a képviselő-testület, ezt
követően szervezeti változás miatt terjesztette elő ismét az állami vagyonba tartozó ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelmét.  a  13/2010.  (II.  12.)   Ökt
határozatával a Vagyonkezelő Zrt. Igazgatójához a Baross Gábor utca 2. sz. alatti ingatlan
tulajdonjoga átruházása ügyében. A Vagyonkezelő Zrt. megküldte ezen beszámolóhoz csatolt
szerződés tervezetét egyeztetésre. A Kormány 1032/2011. (III. 10.) kormányhatározatával az
állami  vagyonról  szóló  2007.  évi  CVI.  törvény  36.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja  és  a  36.  §  (3)
bekezdése alapján úgy döntött, hogy e határozat 10. sorszáma alatt Csanytelek Község
Önkormányzata számára a Csanytelek 48 hrsz-ú „kivett általános iskola” Baross G. u. 2. sz. alatti
ingatlant „szociális ellátás céljára” ingyenesen önkormányzati tulajdonba adja. E
kormányhatározat értelmében az átruházott ingatlan 15 évig nem idegeníthető el, más célra nem
használható és amennyiben nem, vagy nem a megjelölt célnak megfelelően valósul meg az
ingatlan hasznosítása, úgy a 18 millió forint forgalmi érték és a jegybanki alapkamata
megfizetésére köteles a mulasztást elkövető önkormányzatunk. Minden évben december
hónapban a képviselő-testületnek határozatával igazolnia kell az ingatlan hasznosítás módját és
azt követően január 31. napjáig erről tájékoztatást kell nyújtania a Magyar Vagyonkezelő Zrt-nek.
A képviselő-testület a 13/2010. (II. 12.) Ökt határozatával döntött tárgyi ingatlan hasznosítása
módjáról, így az ingatlant célszerű rövidesen kistérségi használatba átadni a Remény Szociális
Alapszolgáltató Központ második telephelyeként az intézmény alapító okiratába való bevétele
érdekében és a kistérségi szociális koncepcióba való beépítés miatt.

- 41/2010. (X. 12.) Ökt határozatával adott megbízást a képviselő-testület és szervei szervezeti
és működési szabályzata felülvizsgálatára. Az új szervezeti és működési szabályzat 2011. április
01-jén tartandó képviselő-testületi ülésre kerül beterjesztésre az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményezési eljárását
követően a hatályos vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfeleltetve.

- A képviselő-testület 60/2010. (XI. 12.) Ökt határozatával döntött a civil szervezetek és helyi
önszerveződő közösségek 2011. évi működési célú támogatásáról, melynek az önkormányzat
2011. évi költségvetésébe való beépítésére e határozatnak megfelelően sor került.

- 61/2010. (XI. 12.) Ökt határozatával döntött a képviselő-testület Csanytelek, Szegedi út szilárd
burkolata megvásárlásáról. A vételár a csatolt adás-vételi szerződés megkötése után
maradéktalanul kiegyenlítésre került a KÉBSZ Kft felé 3.000.000,- Ft összeg átutalásával.

- A képviselő-testület a 80/2009. (XII. 18.) Ökt határozatába rögzítette azon döntését, hogy a
Polgármesteri Hivatal külső felújítására pályázatot nyújt be, amely az MVH tájékoztatása szerint
eredményesen zárult ezért került bele az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervébe.

- A képviselő-testület a 6/2011. (II. 11.) Ökt határozatával az önkormányzati lakások és
garázsok 2011. évi bérleti díja összegét határozta meg. A bérleti díjak érvényesítése érdekében a



bérleti szerződések módosítása megtörtént.
- A képviselő-testület a 7/2011. (II. 11.) Ökt határozatával állapította meg Csanytelek Község

Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által alaptevékenység keretében ellátott egyéb
szolgáltatási tevékenységek 2011. évi díjtételeit. A szolgáltatások végzése az új díjtételeknek
megfelelően történik.

- A képviselő-testület a 12/2011. (II. 11.) Ökt határozatával hagyta jóvá a Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítását. A módosított társulási megállapodás
aláírása a felhatalmazás szerint teljesült.

- A képviselő-testület a 15/2011. (II. 25.) Ökt határozatával módosította Csanytelek Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okiratát, amelyre épült a hivatal szmsz-e és
feladat-ellátása. Az alapító okirat hiánypótlás és változtatás nélkül törzskönyvi nyilvántartásba
való bejegyzése a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága által megtörtént, melyet e
beszámolóhoz mellékelek.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Csanytelek, 2011. március 28.

Tisztelettel:

Kató Pálné
Jegyző

……/2011. (IV.  01.) Ökt határozat

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete a  105/2005. (XI. 30.) ÖKT 41/2009. (VII. 11.)
Ökt, 13/2010. (II. 12.) Ökt, 41/2010. (X. 12.) Ökt, 60/2010. (XI. 12.) Ökt, 61/2010. (XI. 12.) Ökt,
80/2009. (XII. 18.) Ökt, 6/2011. (II. 11.) Ökt, 7/2011. (II. 11.) Ökt, 12/2011. (II. 11.) Ökt, 15/2011. (II.
25.) Ökt határozatok végrehajtásáról szóló jegyző által írásban kiadott beszámolóját változtatás nélkül
elfogadta.

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


