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El terjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képvisel -testület!

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

- A Képvisel -testület az 55/2011. (IX. 15.) Ökt határozatával Csanytelek „Polgármesteri Hivatal
küls  felújítása” tárgyában elindított közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok elbírálása
eredményeként az alacsonyabb vállalási ár érvényesítésével 1. helyen a FERROÉP F vállalkozó és
Szerel ipari Zrt-t hirdette ki. A kivitelezési munkálatokra a vállalkozási szerz dés közbeszerzési
szakért vel és m szaki ellen rrel kötött szerz dések Képvisel -testület elé beterjesztett szerz dés-
tervezetben foglaltaknak megfelel  tartalommal való aláírása 2011. október 20. napján megtörtént a
csatoltak szerint.

- A Képvisel -testület az 58/2011. (IX. 15.) Ökt határozatával döntött a Csanytelek, Baross
Gábor u. 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan használatba adásáról a Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulása számára szociális alapszolgáltatási feladatok ellátását szolgáló telephely
létesítése céljából. A használatba adási szerz dés a Képvisel -testület elé beterjesztett tervezetben
foglaltaknak megfelel  tartalommal való aláírására  2011. szeptember 22. napján került sor a csatoltak
szerint.

- A Képvisel -testület a 60/2011. (IX. 15.) Ökt határozatával fogadta  el  a Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítását. A módosított Társulási Megállapodás aláírása
2011. szeptember 30. napján a Polgármester úr és személyem által megtörtént a Képvisel -testület elé
beterjesztett tervezetben foglaltaknak megfelel  tartalommal, amely ezen beszámoló mellékletét
képezi.

- A Képvisel -testület a 63/2011. (IX. 30.) Ökt határozatával döntött a Bursa Hungarica
Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához történ  csatlakozásról. A csatlakozási
nyilatkozat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezel  részére 2011.
október 5. napján megküldésre került. A pályázat (interneten, a „Csanyi Hírmondó”ban és a
Polgármesteri Hivatal hirdet tábláján való megjelentetéssel) kiírásra került.

- A Képvisel -testület a 66/2011. (IX. 30.) Ökt határozatával döntött az önkormányzati tulajdonú
útszakaszok vis maior támogatással történ  felújításáról, valamint bel,- és külterületi útszakaszok kátyúzásáról.
A kivitelezési munkálatokra az ÚT-ÉP-KER 97 KFT-vel a vállalkozási szerz dés a Képvisel -
testület elé beterjesztett tervezetben foglaltaknak megfelel  tartalommal való aláírása 2011. október
20. napján megtörtént a csatoltak szerint. A munkálatok  befejez dtek, a vállalkozási díj kiegyenlítése
2011. október 12. napján megtörtént.
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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. október 24.

Tisztelettel:

Kató Pálné
    Jegyz

……/2011. (X.  ….) Ökt határozat

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csanytelek „Polgármesteri Hivatal küls  felújítása”
tárgyában elindított közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok elbírálásáról szóló 55/2011. (IX. 15.) Ökt
határozat, Csanytelek, Baross gábor u. 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan használatba adása a Csongrádi
Kistérség Többcélú Társulása számára szociális alapszolgáltatási feladatok ellátását szolgáló telephely létesítése céljából
tárgyú 58/2011. (IX. 15.) Ökt határozat, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása jóváhagyásáról szóló 60/2011. (IX. 15.) Ökt határozat, a Bursa Hungarica Fels oktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához történ  csatlakozásról szóló 63/2011.  (IX.  30.)  Ökt
határozat, Önkormányzati tulajdonú útszakaszok vis maior támogatással történ  felújítása, valamint bel,- és külterületi
útszakaszok kátyúzása  tárgyú  66/2011 (IX. 30.) Ökt határozat jegyz  által írásban beterjesztett
beszámolóját változtatás nélkül elfogadta a csatolt szerz dés és Társulási Megállapodás tudomásul vétele
mellett.

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


