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El terjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2012. májusi 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 68/2011. (X. 14.) Ökt határozatával  döntött  a  Csanytelek  0267  hrsz
alatti ingatlanok alrészletei adás-vételi jogügyletér l. A 067/16 hrsz-ú ingatlan adás-vételi
szerz dése és a vételár kiegyenlítése 2012. március 19. napján megtörtént. A Csongrád Megyei
Kormányhivatal Csongrádi Körzeti Földhivatala  az általa vezetett ingatlan nyilvántartásba az
önkormányzat tulajdonjogát bejegyezte az önkormányzat vagyonkataszterébe való felvétele is
megtörtént..

- A Képvisel -testület a 30/2011. (V. 27.) Ökt határozatával fogadta el a Csanytelek Község
Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2010. évi
beszámolót. A 2011. évi feladatok ellátásáról szóló beszámoló id pontját 2012. májusi testületi
ülés id pontjában határozta meg. A határid ben beterjesztett beszámolót a Képvisel -testület
jelen képvisel -testületi ülés napirendjeként tárgyalja.

- A Képvisel -testület a 9/2012. (II. 10.) Ökt határozatával  az önkormányzati lakások és
garázsok 2012. évi bérleti díja összegét határozta meg. A bérleti díjak érvényesítése érdekében a
bérleti szerz dések módosítása megtörtént.

- A Képvisel -testület a 10/2012. (II. 10.) Ökt határozatával állapította meg Csanytelek Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által alaptevékenység keretében ellátott egyéb szolgáltatási
tevékenységek 2012. évi díjtételeit. A szolgáltatások végzése az új díjtételeknek megfelel en
történik.

- A Képvisel -testület a 11/2012. (II. 10.) Ökt határozatával döntött a civil szervezetek és helyi
önszervez  közösségek 2012. évi m ködési célú támogatásáról, melynek az önkormányzat
2012. évi költségvetésébe való beépítésére e határozatnak megfelel en sor került.

- A Képvisel -testület a 12/2012. (II. 10.) Ökt határozatával véleményezte a Csongrádi
Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában m ködtetett Csanyteleki Oktatási- nevelési és
szociális tagintézmények 2012. évi költségvetését. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása a
jóváhagyott egységes költségvetési keretszámokat tervezte be 2012. évi költségvetésébe.

- A Képvisel -testület a 14/2012. (II. 10.) Ökt határozatával fogadta el önkormányzat 2012. évi
költségvetésének el készítését megalapozó a Polgármesteri beszámolót és elrendelte annak 2012.
évi költségvetési rendeletébe való beépítését.  Az önkormányzat 2012. évi költségvetése a
beszámoló figyelembe vételével készült el, melyet a Képvisel -testület 2012. február 10. napján
tartott közmeghallgatás keretében fogadott el.

- A Képvisel -testület a 16/2011. (III. 01.) Ökt határozatával a K&K Mérnöki Iroda Kft-t bízta
meg a „Csanyteleki szennyvíztisztító telep és csatornahálózat létesítése vízjogi engedélyezési
tervének” elkészítésével és felhatalmazta Forgó Henrik polgármester Urat a vállalkozási szerz dés
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megkötésére. A vállalkozási szerz dés aláírása az érintettek részér l 2012. március 20-án
megtörtént.

Tisztelt Képvisel -testület!

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

Csanytelek, 2012. május 17.

Tisztelettel:

Kató Pálné
    Jegyz

……/2012. (V . 25.) Ökt határozat

Tárgy: Jegyz i beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a turisztikai attrakció bemutatására alkalamas,
Csanytelek „Tilalmas” területb l ingatlan vásárlásáról szóló 68/2011. (X. 14.) Ökt határozat,  a Átfogó értékelés
Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 30/2010. (V. 27.)
Ökt határozat, az önkormányzati lakások és garázsok 2012. évi bérleti díjának meghatározásáról szóló 9/2012.
(II. 10.) Ökt határozat, Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által alaptevékenység keretében
ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek 2012. évi díjtételeinek meghatározásáról szóló 10/2012. (II. 10.) Ökt
határozat, Csanytelek községben m köd  civil szervezetek és helyi önszervez  közösségek 2012. évi m ködési célú
támogatásáról szóló 11/2012. (II. 10.) Ökt határozat, Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában

ködtetett Csanyteleki oktatási- nevelési és szociális tagintézmények 2012. évi költségvetése véleményezésér l szóló
12/2012. (II. 10.) Ökt határozat, az önkormányzat 2012. évi költségvetésének el készítését megalapozó
Polgármesteri beszámoló elfogadásáról szóló 14/2012. (II. 10.) Ökt határozat,  a Csanyteleki szennyvíztisztító telep és
csatornahálózat létesítése vízjogi engedélyezési tervének elkészítése tárgyában elindított közbeszerzési eljárás keretében
beérkezett ajánlatok bontása, véleményezési, javaslattétel a Képvisel -testület részére 16/2012. (III. 01.) 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


