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M E G H Í V Ó

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestereként a Képvisel -testület 2012. február 10-én
(pénteken) du. 15 órától tartandó ülésére Önt szavazati/tanácskozási joggal meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme

Az ülés napirendje:

A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt id szakban tett intézkedéseir l

Jegyz i beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

1.) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
             elnök

2.) Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
              elnök

3.) Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -testülete által alkotandó rendelet-tervezetek
véleményezése

a) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési díjakról
szóló önkormányzati rendelet véleményezése,

b) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi  ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési díjakról szóló
önkormányzati  rendelet-tervezet véleményezése

 El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök

4.) Az önkormányzat Képvisel -testülete által köztisztvisel kkel szemben támasztott teljesítmény követelmények alapját
képez  2012. évi célkit zések meghatározása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB
             elnök

5.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetése megalkotását megalapozó el készítés keretében:
a) jegyz i tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetését megalapozó központi jogszabályok változásairól,
b) önkormányzati lakások és garázsok 2012. évi bérleti díjainak meghatározása,
c) Csanytelek Község Önkormányzata és Hivatala által alaptevékenység keretében ellátott egyéb szolgáltatási

tevékenységek (szabadkapacitás kihasználása) 2012. évi díjtételeinek meghatározása,
d) Csanytelek Községben m köd  civil szervezetek, önszervez  közösségek 2012. évi támogatása jóváhagyása,
e) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában m ködtetett oktatási, nevelési és szociális intézmények

2012. évi költségvetése véleményezése,
f) A költségvetési évet követ  három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a Kormány

el zetes hozzájárulását igényl  – adósságot keletkeztet  – ügyletekb l ered  fizetési kötelezettségek meghatározása
g) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének el készítését megalapozó polgármesteri beszámoló elfogadása

El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
             elnök
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6.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l szóló önkormányzati rendelet-tervezet  közmeghallgatás elé terjesztése és
elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
              elnök

7.) Egyebek

Meghívottak:
Képvisel -testület Tagjai (Helyben)
Bizottságok küls s tagjai (Helyben)
Vincze László országgy lési képvisel  (Csongrád)
Kató Pálné Jegyz  (Helyben)
Varga Jánosné könyvvizsgáló
Civil szervezetek vezet i (Helyben)
Szabó Ferenc tag-intézményvezet  (Helyben)
Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezet  (Helyben)
Ambrus László KÉBSZ ügyvezet  (Helyben)
Tóth Józsefné Adó és Pénzügyi Iroda Vezet je (Helyben)
Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezet  helyettes (Helyben)
Patainé Gémes Tímea Szociális Irodavezet  (Helyben)
Bori Sándorné Jegyz i Iroda Vezet  (Helyben)

C s a n y t e l e k, 2012.  február 07.
Tisztelettel:

Forgó Henrik
polgármester


