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El terjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. decemberi ülésére

Tárgy: Jegyz i beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képvisel -testület!

Az SZMSZ 15. § (8) bekezdése d) pontjában rögzített jogosítottként tájékoztatom Önöket arról, hogy
Csanytelek 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 a 50/2011. (VIII. 22.) Ökt határozatával döntött a Derogáicós vízi-közm
projekt (KEOP.7.1.0/11) pályázat benyújtásáról és vállalta az öner  biztosítását. A Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség közrem köd  szervezete, az Energia Központ Nonprofit Kft elbírálta  a benyújtott
pályázatot és 27.662.400,-Ft nettó összköltség összegével megítélte a támogatást. Err l

vebb információt ezen ülés külön napirendje keretében kap a Képvisel -testület.
- A Képvisel -testület az 52/2011. (VIII. 20.) Ökt határozatával döntött „Tanyafejlesztési

Program” pályázata keretében földutak rendszeres felújítását biztosító gép (eszköz) beszerzésér l.  A
Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete a pályázatokat
elbírálta, benyújtott pályázatunk nem részesült támogatásban.

- A Képvisel -testület az 59/2011. (IX. 15.) Ökt határozatával döntött a Hét Vezér Turisztikai
Egyesülethez, mint TDM szervezethez történ  csatlakozásról. A csatolt együttm ködési megállapodás
aláírására 2011. november 11. napján sor került.

- A Képvisel -testület a 73/2011. (X. 28.) Ökt határozatával bízta meg Dr. Frankl Klára
Magdolna (Szeged,  Dugonics  u.  20/b  2.  em.  1.) fogszakorvost határozatlan id re Csanytelek Község
fogorvosi körzete m ködtetésével. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi Kistérségi
Népegészségügyi Intézete 1796-10/2011. számú határozatával az Önkormányzat nevében beadott
kérelemben foglaltaknak megfelel en az Önkormányzat m ködési engedélyét 2011. 12. 31. napjával
visszavonta. A 3345-4/2011. számú határozatával Dr. Frank Klára fogszakorvos részére 2012. 01. 01.
napjától m ködési engedélyt adott.  A fogorvosi tevékenység végzésére irányuló a feladat-ellátási
szerz dés aláírása a felek részér l  2011. október 28. napján megtörtént.

Tisztelt Képvisel -testület!

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

Csanytelek, 2011. december 12.

Tisztelettel:

Kató Pálné
    Jegyz
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……/2011. (XII .  ….) Ökt határozat

Tárgy: Jegyz i beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Derogációs vízi-közm  projekt (KEOP.7.1.0./11)
pályázathoz öner  biztosításának vállalása jóváhagyásáról szóló 50/2010. (VIII. 22.) Ökt határozat,  a
Tanyafejlesztési Program keretében földutak rendszeres felújítását biztosító gép (eszköz) beszerzésére pályázat benyújtása
jóváhagyásáról szóló 52/2010. (VIII. 22.) Ökt határozat, Csatlakozási szándék a Hét Vezér Turisztikai
Egyesülethez, mint TDM szervezethez 59/2011. (IX. 15.) Ökt határozat, Csanytelek községben fogszakorvosi
körzet m ködtetésér l szóló 73/2011. (X. 28.) Ökt  határozat jegyz  által írásban beterjesztett beszámolóját
változtatás nélkül elfogadta a csatolt feladat-átadási szerz dés és Együttm ködési Megállapodás tudomásul
vétele mellett.

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


