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Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

2009. augusztus 13-án (csütörtökön)
du. 14. 00 órai kezdettel megtartott

soros nyílt ülésének
Jegyzőkönyve

Napirend:

Az ülés napirendje:

A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről

1) Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendelet- tervezete módosítása
elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor
             PEFTB elnök

2) Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendelet- tervezete módosítása
elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző , Bali József ÜB elnök, Pető Sándor
            PEFTB elnök

3) Az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtása elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

4) Beérkezett kivitelezői árajánlatok elbírálása a 2009. évi TEKI pályázathoz
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

5) Csanytelek, Volentér János tér 2. alatti önkormányzati ingatlan művelési ág változása jóváhagyása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

6) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala átadott pénzeszközök
felhasználásának ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

7) Egyebek
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Jegyzőkönyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. augusztus 13-án (csütörtökön) du
14,00  órakor  tartott  soros nyílt testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Forgó Henrik polgármester
Széll Csabáné képviselő
Balog Károly képviselő
Márton Erzsébet képviselő
Bali József képviselő
Pető Sándor képviselő
Györgyiné Mészáros Erzsébet képviselő

Távolmaradását bejelentette: Mucsi István alpolgármester
Majzik József képviselő
Forgó János képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Kató Pálné jegyző
Bori Sándorné jegyzői Irodavezető,

jegyzőkönyvezető
Tóth Józsefné adó- és pü. irodavezető
Csányi László adó- és pü. irodavezető h.

Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal
résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai
közül 7 képviselő jelen van, 3 képviselő távolmaradását bejelentette. Szavazásra bocsátotta az ülés
napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő testület külön-külön szavazással egyhangúlag  -
határozathozatal nélkül – 7 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről

1) Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendelet- tervezete módosítása
elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor
             PEFTB elnök

2) Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendelet- tervezete módosítása
elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző , Bali József ÜB elnök, Pető Sándor
            PEFTB elnök

3) Az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtása elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

4) Beérkezett kivitelezői árajánlatok elbírálása a 2009. évi TEKI pályázathoz
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

5) Csanytelek, Volentér János tér 2. alatti önkormányzati ingatlan művelési ág változása jóváhagyása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató
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1) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala átadott pénzeszközök
felhasználásának ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

2) Egyebek

Forgó Henrik polgármester: A két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló
tájékoztatását a jegyzőkönyv melléklete szerinti felsorolásban tette meg.  A képviselő- testület kérdés,
hozzászólás és határozat hozatal nélkül egyhangú szavazással tudomásul vette a polgármester úr
beszámolóját, amelynek írásos változata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

1) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési Forgó Henrik polgármester
rendelete megalkotása Kató Pálné jegyző

Bali József ÜB elnök
Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a 2009. évi költségvetési rendelet módosítását több
tényező is indokolja, többek között a képviselő- testületi határozatokból adódó változások, központi
döntések, melyek az eredeti előirányzatok kiegészítését teszik szükségessé. Részletesen ismertette az
előirányzat változásokat. Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a képviselő- testület elé. A könyvvizsgáló véleménye szerint a
beterjesztett rendelet- tervezet az önkormányzatok költségvetésének módosítására vonatkozó törvényi
előírások szerint készült el és jelen módosítással a gazdasági egyensúly nem változott, továbbra is
biztosított. Javasolta a rendelet- tervezet elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Javasolta a beterjesztett rendelet- tervezet elfogadását. Javaslatát szavazásra
bocsátotta melyből megállapította, hogy a képviselő- testület egyhangúlag 7 igen szavazattal (ellenszavazat
és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
9/2009. (VIII. 13.) Ökt rendeletét.

2) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési Forgó Henrik polgármester
rendelete   megalkotása Kató Pálné jegyző

Bali József ÜB elnök
Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a képviselő- testület a 18/2009. (IV. 24.) Ökt
határozatával döntött az intézményi és feladat ellátási rendszer 2009. július 1-től való átszervezéséről,
melynek következtében szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása. A szervezeti átalakítást
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követően az önkormányzat 2009. évi költségvetése főösszegeiben változás nem történik, a II. félévre
vonatkozóan a költségvetési rendelet címrendje változik. Részletesen ismertette a költségvetési keretek
átrendezését. Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli
elfogadásra terjesztette azt a képviselő- testület elé. Indítványozta a rendelet- tervezet jóváhagyását.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Balog Károly képviselő: Javasolta a beterjesztett költségvetési rendelet- tervezet képviselő- testület általi
változtatás nélküli elfogadását.

Forgó Henrik polgármester: Javasolta a beterjesztett rendelet- tervezet elfogadását. Javaslatát szavazásra
bocsátotta melyből megállapította, hogy a képviselő- testület egyhangúlag 7 igen szavazattal (ellenszavazat
és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendeletét.

3) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat 2009. évi költségvetési I. félévi végrehajtása Forgó Henrik polgármester
elfogadása Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester:  Elmondta, hogy az I. félévben egy alkalommal került sor a költségvetési
rendelet módosítására. A bevételi és kiadási terv összességében időarányosan teljesült. Hangsúlyozta, hogy
az I. félévi gazdálkodás során komolyabb likviditási problémák nélkül az ésszerű takarékosság elveinek
megtartása mellett sikerült biztosítani az alapvető működési és kötelező alapfeladatok ellátását és a
társulásba integrált intézmények önkormányzati kiegészítő finanszírozását. Hangsúlyozta, hogy az
önkormányzat – az előző évek gyakorlatához igazodóan, az idén is - takarékos, feszes gazdálkodást folytat.
Javasolta a beszámoló változtatás nélküli elfogadását.

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette
be azt a képviselő- testület elé. Hozzáfűzte, hogy a könyvvizsgálói jelentésben minden az előterjesztésben
szereplő tényadat visszaigazolása alátámasztott.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton Erzsébet képviselő: Támogatta az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását, azzal, hogy méltatta a gondos gazdálkodás eredményeként
jelentkező előnyöket, melyet mint intézményvezető nagyra értékelt.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.
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42/2009. (VIII. 13.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló
beszámolójának elfogadása

Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetése
I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt:

bevételi oldalon 321.699 e Ft módosított előirányzat mellett
171.555 e Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (53,3 %) míg

kiadási oldalon  321.699 e Ft módosított előirányzat mellett
 159.864 e Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (49,7 %)

a csatolt 1-12. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.

2) A  Képviselő-  testület  az  önkormányzat  I.  félévi  záró  bank  és  készpénzállományát  11.691  e  Ft
összeggel hagyja jóvá.

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezető
- Irattár

4) Napirend

Tárgy: Előadó:
Beérkező kivitelezői árajánlatok elbírálása a 2009. évi TEKI Forgó Henrik polgármester
pályázathoz Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Emlékeztetőül elmondta, hogy a képviselő- testület a 33/2009. (V. 29.) Ökt
határozatával hagyta jóvá a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ épületének energetikai
korszerűsítésére benyújtandó pályázatot. A Dél- alföldi Regionális Fejlesztési Tanács várhatóan 2009.
augusztus közepén dönt a pályázatról. A projekt során három árajánlat bekérésére került sor. Valamennyi
árajánlatot benyújtó cég rendelkezik a korszerűsítési munkálatok elvégzéséhez szükséges műszaki és
technikai háttérrel és megfelelő végzettségű szakemberrel. A legkedvezőbb árajánlatot a SOLINAR Kft
nyújtotta be, ezért javasolta azt elfogadásra.

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a képviselő- testület tagjait arról, hogy a 12/2009. (III. 31.) Ökt
határozattal elfogadott közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzési eljárások rendjéről szóló
szabályzatban foglaltak szerint, a képviselő- testület döntése szükséges ahhoz, hogy szerződést lehessen
kötni a nyertes pályázóval.

Kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:

Balog Károly bizottság tagja: Egyetértett a polgármester úr javaslatával, miután áttekintette a pályázati
anyagokat, támogatta a SOLINAR Kft pályázatának elfogadását.

Bali József képviselő: Véleménye szerint a döntés előtt nemcsak az árat kell nézni, sok más tényező is
lényeges lehet.

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy az említett szabályzat szerint a képviselő- testület megbízza a jegyzőt
és a pénzügyi irodát az előkészítéssel és a javaslattétellel. Tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő- testület elé, miután áttekintette a pályázati anyagokat. Abból
kiderült, hogy a döntés előkészítése során nemcsak az árat, hanem a garanciát és más jellemzőket is alapul
véve történt javaslat.

Forgó Henrik polgármester: A pályázattal kapcsolatos dokumentumok minden képviselőnek
rendelkezésre állnak, meg lehet tekinteni azokat.
Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította,
hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással egyetértett azzal, és az alábbi
határozatát hozta meg.

43/2009. (VIII. 13.) Ökt határozat

Tárgy: Beérkezett kivitelezői árajánlatok elbírálása a 2009. évi TEKI pályázathoz

Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete a 2009. évi TEKI projekt keretében a
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ épületének energetikai korszerűsítési munkálataira
benyújtott feltételes árajánlatokat elbírálta és az alábbi döntést hozta:

a) I. helyen a SOLINAR Kft (6640 Csongrád Attila u. 26.) árajánlata kerül kiválasztásra. Az
árajánlat összege 12.449.520.- Ft + Áfa

b) II. helyen a ÉPVIZGÁZ Bt (6600 Szentes, Dr. Udvardi László u. 9.) kerül megjelölésre.
Az árajánlat összege: 14.448.536.- Ft + Áfa

c) III. helyen az OROSGÁZ PLUSz SL Bt. (5900 Orosháza, Előd u. 11) kerül megjelölésre.
Az árajánlat összege:15.986.891.- Ft + Áfa

2) A Képviselő- testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat, hogy eredményes TEKI
pályázat esetén a kivitelezési szerződést kösse meg az I. helyen megjelölt SOLINAR Kft
képviselőjével a jelzett pályázatban rögzítettek figyelembe vételével.

3) A Képviselő- testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy a 2) pontban jelzett szerződést készítse elő.
Végrehajtás határideje:  A TEKI pályázat eredményének kihirdetését követő 8 munkanap.
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester

     Kató Pálné jegyző
 Beszámolás határideje:  a TEKI pályázattal kapcsolatosan a Dél- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
                                   által meghozott döntés időpontját követő Képviselő- testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Képviselő- testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető
- Irattár
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6) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek, Volentér tér 2. sz. alatti önkormányzati ingatlan Forgó Henrik polgármester
művelési ág változása jóváhagyása Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy előzetes bizottsági megbeszélésekre való hivatkozással
kezdeményezte a Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. alatti eddig kivett, üzlet megnevezésű 217/2 hrsz-ú
ingatlan rendeltetési mód változása okán kivett, közpark művelési ágra való módosítását, melyet az tesz
indokolttá, hogy az illetékes építési hatóság jogerős határozata alapján megtörtént az épület teljes bontása,
a bontás befejezésének bejelentése az illetékes építési hatóság felé. Tárgyi előterjesztést a Pénzügyi
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képviselő- testület elé. Hozzáfűzte, hogy indokolt a
módosított művelési ág váltás után az azonos művelési ágak összevonása is, mely elfogadását a hatályos
HÉSZ és rendezési terv támaszt alá.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

44/2009. (VIII. 31.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ág
változás jóváhagyása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete a tulajdonában lévő Csanytelek,
Volentér János tér 2. sz. alatti, 217/2 helyrajzi számú, 120 m2 területű, belterületi, eddigi
kivett, üzlet megnevezésű ingatlana művelési ágát kivett, közparkra változtatja,
változatlan  m2 területtel.

2.)  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az 1) pontban meghatározott művelési ág
változás céljaként az 1.) pontban írt területnek, az önkormányzat tulajdonában lévő 217/1 hrsz.
számon nyilvántartott  parkhoz vonásával, új helyrajzi szám alatt kialakuló, az érvényes HÉSZ-
ben meghatározott és a rendezési tervben foglaltaknak megfelelő közpark létesítését jelöli meg.

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy e
határozat 1.) és 2.) pontjában foglaltak végrehajtásához szükséges építésügyi és ingatlanügyi
hatósági eljárások lefolytatásához szükséges intézkedéseket tegye meg és gondoskodjon a feladat
végrehajtása során felmerülő költségek kifizetéséről, melyre fedezetet az önkormányzat 2009. évi
költségvetése működési tartaléka nyújt.

Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos
Felelős: Kató Pálné jegyző

 Beszámolás határideje: az építésügyi és ingatlanügyi hatóság által lefolytatott eljárást követő
testületi ülés

Határozatról értesítést kapnak:
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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete tagjai  (Helyben)
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző és általa
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
Ingatlanügyi Hatóság (Csongrád)
Irattár

7) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Forgó Henrik polgármester
által átadott pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről Kató Pálné jegyző
szóló belső ellenőri jelentés elfogadása Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Ismertette a belső ellenőr által az átadott pénzeszközök felhasználásának
ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentést.

Kató Pálné jegyző: Tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette
be azt a képviselő- testület elé. Javasolta a jelentés elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton Erzsébet képviselő: Egyetértően támogatta a beterjesztett belső ellenőri jelentés elfogadását és
örömmel nyugtázta az abban foglaltakat.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

45/2009. (VIII. 13.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által átadott pénzeszközök
felhasználásának belső ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés elfogadása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete napirendje keretében megtárgyalta Csanytelek
Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által átadott pénzeszközök felhasználásának belső
ellenőrzéséről  készült belső ellenőrzési jelentést, melyet változtatás nélkül elfogad.

Határozatról értesítést kap:
- Képviselő- testület tagjai (Helyben)
- Juhász Lejla belső ellenőr
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezető
- Irattár
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Egyéb bejelentések

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta  a  képviselő-  testület  tagjait  arról,  hogy  a  lakosság  felé  az  II.  félévi
adóértesítő e hónap végén és a jövő hónap elején kerül kézbesítésre. Ismertette, hogy jogszabályváltozás
következtében az iparűzési adót 2010-től az APEH-hez kell bevallani és befizetni, majd részletekbe
menően szólt annak önkormányzatra való pénzügyi pozitív ill. esetleges negatív hatásairól a feladat-,
hatáskör átadással járó problémákról, annak gyors, hatékony megoldását keresve.
Tájékoztatást adott az egyéb aktuális önkormányzatot érintő jogszabályváltozásokról is.

Forgó Henrik polgármester: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester                                                                                                  jegyző
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