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El terjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. szeptemberi 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 30/2012. (IV. 27.) Ökt határozatával döntött az 5/2012. (III. 01.) BM
rendelet I. célterülethez kapcsolódó, a település önfenntartó képességének javítását szolgáló eszközök beszerzésére
támogatás igénylés benyújtásáról. Az 5.5 millió forint támogatásról szóló értesítés 2012. 07. 31. napján, a vissza
nem térítend  támogatás az önkormányzat számlájára 2012. 07. 27. napján érkezett meg. Az agrár-ipari
parkban a konténerek elhelyezését biztosító alapozási munkálatok (a pillérek kialakítása)
folyamatban van. A legjobb árajánlatot a MOBILBOX Konténer Kereskedelmi Kft adta, vele
szerz déskötésre 2012. 08. 28. napján került sor. A vételár felének kiegyenlítése 2012. szeptember
3.-án megtörtént 3.557.013.-Ft összegben, míg ugyanennyi összeg kifizetésére a konténerek
helyszínre szállításakor fog sor kerülni.

- A Képvisel -testület a 41/2012. (VII.  03.) Ökt határozatával  döntött a Csanytelek, külterület
044/28 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan m velési ága megváltoztatásáról. A Csongrád Megyei
Kormányhivatal Csongrádi Körzeti Földhivatala az általa vezetett ingatlan-nyilvántartásba 2012.
07. 30. napján a m velési ág megváltoztatását bejegyezte, a kivett gazdasági épület m velési ágát
beépítetlen terület m velési ágú földrészletre módosította.

- A Képvisel -testület a 42/2012. (VII. 03.) Ökt határozatával döntött a Csanytelek, külterület
44611. hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan m velési ága megváltoztatásáról. A Csongrád Megyei
Kormányhivatal Csongrádi Körzeti Földhivatala az általa vezetett ingatlan-nyilvántartásba 2012.
07. 30. napján a m velési ág megváltoztatását bejegyezte, szántóról legel re módosította azt.

- A Képvisel -testület az 50/2012. (VIII. 03.) Ökt határozatával  hagyta jóvá a Csongrádi Kistérség
Egyesített Alapfokú Oktatási Intézmény Tömörkény István Általános Iskola tagintézményére vonatkoz, a
Társulási Megállapodás melléklete (átadás-átvételi) megállapodásának módosítását. Az átadás-átvételi
megállapodás aláírására 2012. 08. 29. napján az jogosítottak által sor került.

- A Képvisel -testület az 51/2012. (VIII. 03.) Ökt határozatával hagyta jóvá a Csongrádi Kistérség
Egyesített Óvodája Tömörkény István Napközi Otthonos Óvoda tagintézményére vonatkozó, a Társulási
Megállapodás melléklete (átadás-átvételi) megállapodásának módosítását. Az átadás-átvételi megállapodás
aláírására 2012. 08. 29. napján az 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. szeptember 10.

Tisztelettel:

Kató Pálné
    Jegyz

mailto:jegyzo:@csanytelek.hu


……/2012. (IX. 14.) Ökt határozat

Tárgy: Jegyz i beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a az 5/2012. (III. 01.) BM rendelet I. célterülethez
kapcsolódó, a település önfenntartó képességének javítását szolgáló eszközök beszerzésére támogatás igénylés benyújtásáról
szóló 30/2012. (IV. 27.) Ökt határozat, a Csanytelek külterület 044/28 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlan m velési ága megváltoztatásáról szóló 41/2012. (VII. 03.) Ökt határozat, a Csanytelek külterület 44/11.
hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan m velési ága megváltoztatásáról szóló 42/2012. (VII. 03.) Ökt
határozat, a Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézmény Tömörkény István Általános Iskola
tagintézményére vonatkozó a Társulási Megállapodás melléklete (átadás-átvételi) megállapodásának módosításáról szóló
50/2012. (VIII. 03.) Ökt határozat, a Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája Tömörkény István Napközi
Otthonos Óvoda tagintézményére vonatkozó a Társulási Megállapodás melléklete (átadás-átvételi) megállapodásának
módosításáról szóló 51/2012. (VIII. 3.) 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


