
Jegyz i tájékoztató a Képvisel -testület ülésér l

A Képvisel -testület 2011. december 16.-án soros ülésén tárgyalta és elfogadta a település jegyz je által
írásban adott lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról adott beszámolóját.
Az ülés 1.) napirendje keretében a hatályos önkormányzati rendeletek közül
a) az épített és természeti környezet védelmér l,
b) a köztisztaság rendjének fenntartásáról,
c) a települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l,
d) a köztemet  használatának rendjér l, díjáról,
e) az önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásokról,
f) a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása rendjér l
szóló önkormányzati rendeleteket formai szempontból a hatályos vonatkozó központi jogszabályoknak való megfeleltetése
okán felülvizsgálta és megalkotta tárgyi rendeleteit, melyek 2011. december 31. napjával lépnek hatályba, kivéve
a köztemet  használatának rendjér l, díjáról szóló önkormányzati rendeletet, mely az önkormányzat Helyi Építési
Szabályzatában kijelölend , a célnak megfelel  területen létrehozandó köztemet  rendeltetésszer  m ködére kiadott joger s
hatósági engedélyben meghatározott id ponttal lép hatályba.
2.) napirendje keretében a Polgármester úr tájékoztatást adott a Képvisel -testület számára a
a) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásában,
b) Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásban,
c) Dél- Alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulásban,
d) Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulásban,
e) Hét Vezér Turisztikai Egyesületben
való részvételr l, melyet a Képvisel -testület tudomásul vett.
Következ  napirendje keretében jóváhagyta a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettel 11 millió
forintos keret nagyság mellett, m ködési célú (rulírozó) hitelkeret szerz dés megkötését 2012. évre. 4.)
napirendjeként elfogadta Csanytelek Község Önkormányzata 2012. évi munkatervét. 5.)
napirendjeként jóváhagyta a Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodása módosítását. A Képvisel -testület következ  napirendje keretében döntött
nyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésér l az MNV Zrt-nek a Baross Gábor utca 2. szám alatti
ingetlen hasznosításával összefügg en. A korábban funkcióját vesztett épületet az MNV Zrt. szociális
alapfeladatok ellátására irányuló közfeladat végrehajtásához biztosította térítésmentesen, mely
kötelezettség teljesítésér l minden év december 31. napjáig meghozott képvisel -testületi határozatba foglalt
nyilatkozatot kell tennie az önkormányzat Képvisel -testületének. Következ  napirendje keretében a korábban
benyújtott és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Energia Központ Non profit Kft által
kedvez en elbírált „Derogációs vízi közm  projektek el készítése” cím  pályázat támogatói
okiratában rögzített 27.662.400,-Ft-os támogatást a kapcsolódó feltételekkel elfogadta.


