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El terjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2012. februári 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 36/2011. (VI. 10.) Ökt határozatával  döntött az általa Csongrádi
Kistérség Többcélú Társulására átruházott hatásköre saját hatáskörbe való visszavonásáról. Az
önkormányzat saját hatáskörébe visszavont központi orvosi ügyelet önkormányzati hatáskörben
való gyakorlásából ered , a feladat ellátásához a feladat ellátója számára a m ködés feltételeként
szükséges kiegészít  támogatás pénzügyi fedezetét  a jelen Képvisel -testületi ülés 5.)
napirendi pontként beterjesztett, az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l szóló rendelet-
tervezet  tartalmazza.

- A Képvisel -testület a 44/2011. (VII. 29.) Ökt határozatával döntött a CSANY-KER
Mez gazdasági Termék Felvásárló és Értékesít  Kft ingatlan eladási ajánlata elfogadásáról.  Az ingatlanra
vonatkozó el terjesztésben foglalt céloknak megfelel  hasznosítása pénzügyi fedezetet, amelyet
jelen Képvisel -testületi ülés 5.) napirendi pontként beterjesztett, az önkormányzat 2012. évi
költségvetésér l szóló rendelet-tervezet  tartalmazza.

- A Képvisel -testület a 47/2011. (VII. 29.) Ökt határozatával  döntött a település vízbiztonságát
fokozó, valamint alternatív ivóvízmin ség-javító beruházási program elindításáról, a Dél-Alföldi Regionális
Ivóvízmin ség-javító Konzorciumi tagság megszüntetésér l. Az önkormányzat tagsága a Dél-Alföldi
Ivóvízmin ség-javító Konzorciumban megsz nt, a Képvisel -testület 109/2011. (XII. 16.)
Ökt határozatával a tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt öner  70 %-ának
(337.108,-Ft) költségvetési elszámolási számlájára utalásáról rendelkezett.

- A Képvisel -testület a 74/2011. (X. 28.) Ökt határozatával döntött a DAOP 4.1.3/A-11
kódszámú pályázathoz anyagi forrás megel legezésér l Csanytelek, Baross Gábor utca 2. sz. alatti ingatlan
felújításához. A beruházás pénzügyi fedezetét jelen Képvisel -testületi ülés 5.) napirendi
pontként beterjesztett önkormányzat 2012. évi költségvetésér l szóló rendelet-tervezet
tartalmazza. A pályázat 2012. január 09. napján beadásra került, elbírálása folyamatban van.

- A Képvisel -testület a 80/2011. (XI. 25.) Ökt határozatával hagyta jóvá Csanytelek Község
Önkormányzata rövid-, közép, és hosszú-távú gazdasági és fejlesztési programját. Az elfogadott fejlesztési
program rövid távú fejezetéb l az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l szóló rendelet-
tervezetébe beépítésre került azok megvalósításához szükséges forrásfedezet.

- A Képvisel -testület a 82/2011. (XI. 25.) Ökt határozatával hagyta jóvá az önkormányzat
Képvisel -testülete 2012. évi költségvetési koncepcióját. Az önkormányzat 2012. évi
költségvetésér l szóló önkormányzati rendelet-tervezet a koncepcióban meghatározott
elvek figyelembe vételével került beterjesztésre.

- A Képvisel -testület a 103/2011. (XII. 16.) Ökt határozatával hagyta jóvá a Csongrád és
Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítását. A csatolt
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Társulási Megállapodás aláírására 2011. december 30. napján  az arra jogosítottak által sor
került.

Tisztelt Képvisel -testület!

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

Csanytelek, 2012. február 06.

Tisztelettel:

Kató Pálné
    Jegyz

……/2012. (I .  10.) Ökt határozat

Tárgy: Jegyz i beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az átruházott hatáskör saját hatáskörbe való
visszavonásáról szóló 36/2011. (VI. 10.) Ökt határozat,  a CSANY-KER Mez gazdasági Termék Felvásárló és
értékesít  Kft ingatlan eladási ajánlata elfogadásáról szóló 44/2010. (VII. 29.) Ökt határozat, a település
vízbiztonságát fokozó, valamint alternatív ivóvízmin ség-javító beruházási program elindításáról, a Dél-Alföldi Regionális
Ivóvízmin ség-javító Konzorciumi tagság megszüntetésér l szóló 47/2011. (VII. 29.) Ökt határozat, a DAOP
4.1.3/A-11 kódszámú pályázathoz anyagi forrás megel legezésér l Csanytelek, Baross Gábor utca 2. sz. alatti ingatlan
felújításához szóló 74/2011. (X. 28.) Ökt  határozat, Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép, és hosszú-
távú gazdasági és fejlesztési programjáról szóló 80/2011. (XI. 25.) Ökt határozat, Csongrád és Csanytelek
Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításáról szóló 103/2011. (XII. 16.) Ökt
határozat végrehajtásáról szóló, a jegyz  által írásban beterjesztett beszámolót változtatás nélkül elfogadta.

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


