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El terjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. júliusi ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képvisel -testület!

Az SZMSZ 15. § (8) bekezdése d) pontjában rögzített jogosítottként tájékoztatom Önöket arról, hogy a
Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete által hozott alábbi határozatok végrehajtása  az
adott határozatban foglaltaknak megfelel en és határid ben megtörtént.

- A képvisel -testület a 21/2010. (V. 28.) Ökt határozatával fogadta el az önkormányzat
gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót, a 2010. évi feladatok
ellátásáról szóló beszámoló id pontját 2011. májusi testületi ülés id pontjában határozta meg. A
határid ben beterjesztett beszámolót a képvisel -testület 2011. május 27. napján tartott ülésén a
30/2011. (V. 27.) Ökt határozatával elfogadta.

- A képvisel -testület a 26/2010. (V. 28.) Ökt határozatával felhatalmazta Forgó Henrik
polgármester urat ivóvízmin ség-javító önkormányzati társulás létrehozása érdekében tárgyalások
folytatására Csongrád Város Önkormányzata Polgármesterével és a Társulási Megállapodás
aláírására.. A tárgyalások eredményeként létrejött a Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító
Önkormányzati Társulás. A képvisel -testület elé beterjesztett tervezettel tartalmával megegyez ,
ezen beszámoló mellékletét képez  Társulási megállapodás aláírása 2011. április 26. napján
megtörtént.

- A 28/2011. (IV. 29.) Ökt határozatával a képvisel -testület a 2011. évi falunapok
megrendezésének kiadásaira 600.000,- Ft-ot hagyott jóvá. A felmerült kiadások összege 819.736,-
Ft, melyb l önkormányzati forrás 339.726,-Ft, küls  nettó bevétel (szponzori
támogatás,reklámszolgáltatás, terembérleti díj) 486.000,-Ft..

- A képvisel -testület a 33/2011. (V. 27.) Ökt határozatával elfogadta  a  DIA-DENT 2000 Bt
képvisel je Dr. Kovács Zsolt fogszakorvos által fogorvosi eszközök átadására tett ajánlatát. Az
eszközök vételárának kiegyenlítése 2011. június 06. napján megtörtént a képvisel -testület döntése
szerint 100.000,- Ft összegben.

- A képvisel -testület a 35/2011. (VI. 30.) Ökt határozatával fogadta el a Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítását. A módosított Társulási Megállapodás
aláírása 2011. július 22. napján a Polgármester úr és személyem által megtörtént, amely ezen
beszámoló mellékletét képezi.

- A 36/2011. (VI. 10.) Ökt határozatával döntött a képvisel -testület az eddigi átruházott
hatáskör saját hatáskörbe való visszavonásáról és a központi orvosi ügyelet ellátásáról, mely
ténynek lakossággal való megismertetésér l rendelkezett. Az Csanyi Hírmondó 55. számában a
helyi lakosság tájékoztatására sor került.

- 37/2011. (VI. 10.) Ökt határozatával a képvisel -testület felhatalmazta Forgó Henrik
polgármester urat a Csongrádi Kistérségen belüli Központi Orvosi Ügyelet ellátására a Dr. Szarka
Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötend  feladat-ellátási szerz dés aláírására. A
képvisel -testület elé beterjesztett tervezettel tartalmával megegyez  ezen beszámoló mellékletét
képez  szerz dést a Polgármester úr  2011. június 09. napján kézjegyével látta el.
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Tisztelt Képvisel -testület!

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

Csanytelek, 2011. július 22.

Tisztelettel:

Kató Pálné
    Jegyz

……/2011. (VII.  ….) Ökt határozat

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az átfogó értékelés Csanytelek Község Önkormányzata
gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 21/2010. (V. 28.) Ökt határozat, ivóvízmin ség-javító
önkormányzati társulás alakításáról szóló 26/2011. (V. 28.) Ökt határozat, falunapi programok költségei
meghatározásáról szóló 28/2011. (IV. 29.) Ökt határozat, fogorvosi eszközök megvásárlásáról szóló 33/2011.
(V. 27.) Ökt  határozat, Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása Módosításának
elfogatásáról szóló 36/2011. (VI. 10.) Ökt határozat, átruházott hatáskör saját hatáskörbe való visszavonásáról
szóló 36/2011. (VI. 10.) Ökt határozat, Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft megbízása a
Csongrádi Kistérségen belüli Központi Orvosi Ügyelet ellátásával 37/2011. (VI. 10.) Ökt határozat jegyz  által
írásban beterjesztett beszámolóját változtatás nélkül elfogadta.

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


