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El terjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2012. augusztusi 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 14/2010. (III. 12.) Ökt határozatával, és  a 17/2011. (III. 11.) Ökt
határozatával kezdeményezte Csanytelek Község Településrendezési Terve és Helyi Építési
Szabályzata módosítását, egyben felhatalmazta Forgó Henrik polgármester urat tárgyalások
folytatására a tervkészít kkel. A Képvisel -testület 18/2012. (II. 30. Ökt határozatával  a
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és M ködési Szabályzata 2.) melléklete 2.) függelékeként
elfogadott a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete közbeszerzési értékhatárokat
el nem ér  beszerzési eljárások rendjér l szóló szabályzata 10.  a) pontja értelmében 5.000.000.-Ft
becsült nettó értékhatárig a az önkormányzat beszerzésér l, a tervez k kiválasztásáról a
polgármester dönt. A beérkezett árajánlatok közül a legkedvez bb ajánlatot az ÚJ-LÉPTÉK
Tervez  Iroda Bt. (Szeged, Pécskai u. 15.) adta nettó 2,829.500.-Ft összegben, mely bruttó
összegének kifizetése az önkormányzat 2012. évi költségvetését 1.651.000.-Ft, 2013. évi
költségvetést 1.51.000.-Ft terheli.  A csatolt tervezési szerz dés aláírására a jöv  héten kerül sor.

- A Képvisel -testület a 62/2011. (IX. 30.) Ökt határozatával  döntött a Polgármesteri Hivatal
küls  felújításához támogatás  megel legezend  fejlesztési célú hitel felvételének jóváhagyásáról.
A hitel elvételére nem volt szükség, mivel az önkormányzat idei költségvetése terhére
kiegyenlítette a kivitelez  által benyújtott számlát 17 millió forint értékben.

- A Képvisel -testület a 106/2011. (XII. 16.) Ökt határozatával döntött a DAREH
Munkaszervezet 2012. évi m ködési költségéhez fedezet (tagdíj) biztosításáról. A lakosságszám
arányos tagdíj, 158.000,-Ft utalása 2012. január 31.-én megtörtént az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséb l.

- A Képvisel -testület a 109/2011. (XII. 16.) Ökt határozatával  határozta meg az átutalás
módját a Dél-alföldi Ivóvízmin ség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként
befizetett és fennmaradt öner  átutalásához. Az Konzorcium a fennmaradt öner t 2012. március
01. napján átutalta az Önkormányzat költségvetési számlájára.

- A Képvisel -testület a 18/2012. (III. 30.) Ökt határozatával módosította Csanytelek Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okiratát. Az alapító okirat törzskönyvi
nyilvántartáson való átvezetését a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága 2012.
április 22. napján megtette.

- A Képvisel -testület a 27/2012. (III. 30.) Ökt határozatával határozta meg Csanytelek község
véd i körzetét. Csanytelek Község Önkormányzata részére a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szentesi, Csongrádi Kistérségi Népegészségügyi Intézete  határozatlan idej  m ködési engedélyt
adott a körzeti véd i ellátás tevékenységének folytatására és finanszírozási szerz désben vállalta
az anyagi eszközök biztosítását.
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- A Képvisel -testület a 31/2012. (IV. 27.) Ökt határozatával határozta meg a falunapi
költségeket. A Képvisel -testület a  2012. évi falunapok megrendezésének kiadásaira 600.000,- Ft-
ot hagyott jóvá. A felmerült kiadások összege 921.997.- Ft, melyb l önkormányzati forrás
164.397.,-Ft, küls  nettó bevétel (szponzori támogatás,reklámszolgáltatás, terembérleti díj)
757.600.,-Ft.

- A Képvisel -testület a 36/2012. (V. 25.) Ökt határozatával döntött a Csanytelek külterület
0267/16 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan m velési ága megváltoztatásáról. A
Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Körzeti Földhivatala  az általa vezetett ingatlan
nyilvántartásba 2012. 07. 24. napján a m velési ág megváltoztatását bejegyezte, szántóról legel re
módosította azt.

- A Képvisel -testület a 39/2012. (VII. 03.) Ökt határozatával hagyta jóvá a Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását. A Társulási  Megállapodás  2012  július  17.
napján  az arra jogosítottak által megtörtént.

Tisztelt Képvisel -testület!

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

Csanytelek, 2012. július 25.

Tisztelettel:

Kató Pálné
    Jegyz

……/2012. (VIII. 03.) Ökt határozat

Tárgy: Jegyz i beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Rendezési Terv módosítása kezdeményezésér l szóló
14/2010. (III. 12.) Ökt határozat, a Csanytelek Község Településrendezési Terve és Helyi Építési Szabályzata
módosításának kezdeményezésér l szóló 17/2011. (III. 11.) Ökt határozat felhatalmazása alapján Forgó
Henrik polgármester úr tárgyalásokat folytatott a tervkészít kkel és megbízta a ÚJ-LÉPTÉK Tervez
Iroda Bt.-t .a tervek elkészítésére, „Polgármesteri Hivatal küls  felújításá-„hoz támogatás megel legezend  fejlesztési
célú hitel felvételének jóváhagyásáról szóló 62/2011. (IX. 30.) Ökt határozat,  a DAREH Munkaszervezet 2012.
évi m ködési költségéhez fedezet (tagdíj) biztosításáról szóló 06/2011. (XII. 16.) Ökt határozat, a Dél-alföldi
Ivóvízmin ség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt öner  átutalás módjának
meghatározásáról szóló 109/2011. (XII. 16.) Ökt határozat, a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri
Hivatala alapító okirata módosítása és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 18/2012. (III. 30.) Ökt  határozat,
Csanytelek község véd i körzetének meghatározásáról szóló 27/2012. (III. 30.) Ökt határozat, Falunapi
programok költségei meghatározásáról szóló 31/2012. (IV. 27.) Ökt határozat, a Csanytelek külterület 0267/16
hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan m velési ág megváltoztatásáról szóló 36/2012. (V. 25.) Ökt
határozat,  a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása jóváhagyásáról szóló
39/2012. (VII. 03.) 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


