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14/2009.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

2009. október 30-án (pénteken)
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott

soros nyílt ülésének
Jegyzőkönyve

Napirend:

Az ülés napirendje:

A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről

1) Rendeletek felülvizsgálata
a) Csanytelek Község Önkormányzata jelképeiről, használatáról
b) „Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása  rendjéről
c) „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és adományozása rendjéről
d) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása rendjéről
e) A háziorvosi és fogszakorvosi körzetek meghatározásáról
f) A közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő intézésének kizárásáról szóló

rendelet hatályon kívül helyezése az Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül
helyezéséről szóló rendelettel

g) A helyi önkormányzat képviselői és a képviselő- testület mellett működő bizottságok
elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló rendelet

Előadó: Forgó  Henrik  polgármester,  Kató  Pálné  jegyző,  Bali  József  ÜB  elnök,  Pető Sándor
PEFTB elnök, Márton Erzsébet SZEOKS elnök

2) Pályázat benyújtása DAOP-2009-3.1.1./B kódszámú projekt keretében a Csanytelek, József Attila
utca, Határút és a Nefelejcs utca szilárd burkolatú kiépítésére
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

3) Egyebek
Radnóti utcai lakosok szilárdút burkolatának javítása kezdeményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

Zárt ülés keretében:
Pályázat hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételére
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Márton Erzsébet SZEOKS elnök
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Jegyzőkönyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. október 30-án (pénteken) du 13,00
órakor  tartott  soros nyílt testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Forgó Henrik polgármester
Mucsi István alpolgármester
Széll Csabáné képviselő
Pető Sándor képviselő
Györgyiné Mészáros Erzsébet képviselő
Márton Erzsébet képviselő
Forgó János képviselő

Távolmaradását bejelentette: Bali József képviselő
Majzik József képviselő
Balog Károly képviselő

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

jegyzőkönyvvezető
Patainé Gémes Tímea szociális irodavezető
Csányi László adó- és pü. irodavez. h.
Vincze László országgyűlési képviselő

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) Rendeletek felülvizsgálata
a) Csanytelek Község Önkormányzata jelképeiről, használatáról
b) „Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása  rendjéről
c) „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és adományozása rendjéről
d) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása rendjéről
e) A háziorvosi és fogszakorvosi körzetek meghatározásáról
f) A közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő intézésének kizárásáról szóló

rendelet hatályon kívül helyezése az Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül
helyezéséről szóló rendelettel

g) A helyi önkormányzat képviselői és a képviselő- testület mellett működő bizottságok
elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló rendelet

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor
            PEFTB elnök, Márton Erzsébet SZEOKS elnök
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4) Pályázat benyújtása DAOP-2009-3.1.1./B kódszámú projekt keretében a Csanytelek, József Attila
utca, Határút és a Nefelejcs utca szilárd burkolatú kiépítésére
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

2) Egyebek
 Radnóti utcai lakosok szilárd út burkolatának javítása kezdeményezése
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

Zárt ülés keretében:
Pályázat hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételére
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Márton Erzsébet SZEOKS elnök

Tárgy: Előadó:
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszakról Forgó Henrik polgármester

(a beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: A két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló
tájékoztatását a jegyzőkönyv melléklete szerinti felsorolásban tette meg. Beszámolója 31. pontjához
bővebben kifejtette, hogy az ivóvízminőség- javító programmal kapcsolatosan volt egy egyeztető
megbeszélés, ahol először hangzott el, hogy a program költsége Csanytelek vonatkozásában 250 millió
forint. Borsányi úrral telefonon közölte, ezt a költséget az önkormányzat nem tudja vállalni, mert az összes
egyéb fejlesztésre fordítható forrást, amelyet csak hitelből képes az önkormányzat biztosítani, hosszú időre
leköti és az önkormányzat eladósodásához vezet. Az ivóvízminőség- javító programmal kapcsolatosan azt
a tájékoztatást kapta, hogy amennyiben ebben nem vesz részt az önkormányzat, akkor a jövőben nem
nyerhet pályázatot és a településen működő intézmények nem kaphatnak működési engedélyt. A jövő
hétre vár egy állásfoglalást, amely megérkezése után megítélése szerint jogszerű lépéseket lehet tenni a
programból való kilépéssel kapcsolatban. Amennyiben mégis részt kell venni az ivóvízminőség javító
programban,  annak  ellenére,  hogy  a  vízminőség  jó,  akkor  a  lakosság  felé  jelentős  vízdíj  emelést  kell
eszközölni, az emeléssel tovább nő a díj nem fizetésből adódó kintlévőség és pár év múlva kénytelen lesz
az önkormányzat eladni a vízművet. 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:
Rendeletek felülvizsgálata Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyző
Bali József ÜB elnök
Pető Sándor PEFTB elnök
Márton Erzsébet SZEOKS
elnök

1/a)

Csanytelek Község Önkormányzata jelképeiről, használatáról szóló rendelet- tervezet
véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően az
idei évben is elvégezte az önkormányzat képviselő- testülete által alkotott hatályos helyi rendeletek
felülvizsgálatát. Belső, eredeti jogalkotói jogkörben alkotott jogszabályok körébe tartozik a Csanytelek
Község Önkormányzata jelképeiről, használatáról szóló, a képviselő- testület által alkotott rendelet.
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Részletesen ismertette az egységes szerkezetbe foglalt rendeletben elvégzett kiegészítéseket,
módosításokat, új rendelkezéseket. Javasolta a rendelet- tervezet megvitatása után annak változtatás nélküli
képviselő- testület elé terjesztését. Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és a
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta
és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képviselő- testület elé elfogadásra.

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 a Csanytelek Község Önkormányzata jelképeiről,
használatáról szóló 11/2009. (X. 30.) Ökt rendeletét.

1/b)

„Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló rendelet-
tervezet véleményezése

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően az
idei évben is elvégezte az önkormányzat képviselő- testülete által alkotott hatályos helyi rendeletek
felülvizsgálatát. Belső, eredeti jogalkotói jogkörben alkotott jogszabályok körébe tartozik a „Csanytelek
Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló, a képviselő- testület által alkotott
rendelet. Részletesen ismertette az egységes szerkezetbe foglalt rendeletben elvégzett kiegészítéseket,
módosításokat, új rendelkezéseket. Javasolta az előterjesztés és a rendelet- tervezet megvitatását és annak
változtatás nélküli elfogadását. Hozzáfűzte, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képviselő- testület elé elfogadásra.

Kérdés:

Forgó Henrik polgármester: Megkérdezte, hogy jól értelmezte-e a rendelet-tervezetben azt, hogy csak
elhalálozásakor és a hozzátartozó beleegyezésével illeti meg a díszpolgárt a díszsírhely?

Válasz:

Kató Pálné jegyző: Válaszában elmondta, hogy jól értelmezte a polgármester úr a rendelet-tervezet ezen
rendelkezését.

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 a „Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról
és adományozása rendjéről szóló 12/2009. (X. 30.) Ökt rendeletét.

1/c)

„Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló rendelet- tervezet
véleményezése

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően az
idei évben is elvégezte az önkormányzat képviselő- testülete által alkotott hatályos helyi rendeletek
felülvizsgálatát. Belső, eredeti jogalkotói jogkörben alkotott jogszabályok körébe tartozik a „Tehetséges
Fiatal” cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló, a képviselő- testület által alkotott rendelet.
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Részletesen ismertette az egységes szerkezetbe foglalt rendeletben elvégzett kiegészítéseket,
módosításokat, új rendelkezéseket. Hozzáfűzte, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság, a
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és a Szociális, Egészségügyi,
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra
terjesztette be azt a képviselő- testület elé elfogadásra.  Javasolta az előterjesztés és a rendelet- tervezet
megvitatását és annak változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton Erzsébet képviselő: Egyetértett a rendelet módosításával, javasolta annak 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 a „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és
adományozása rendjéről szóló 13/2009. (X. 30.) Ökt rendeletét.

1/d)

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása rendjéről szóló rendelet- tervezet
véleményezése

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy tárgyi rendelet- tervezetet külső jogszabályi
felhatalmazás alapján vizsgálta felül. A rendelet-tervezet tartalma változtatás nélkül hagyása mellett
elsősorban formai, nyelvtani javítások okán terjesztette be egységes szerkezetbe foglalva. Hozzáfűzte, hogy
tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette
be azt a képviselő- testület elé elfogadásra. Hozzáfűzte, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság, és
a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében
tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képviselő- testület elé elfogadásra.  Javasolta
az előterjesztés és a rendelet- tervezet megvitatását és annak változtatás nélküli 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 a Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi
támogatása rendjéről szóló 14/2009. (X. 30.) Ökt rendeletét.

1/e)

A háziorvosi és fogszakorvosi körzetek meghatározása rendelet- tervezet véleményezése

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy tárgyi rendelet- tervezetet külső jogszabályi
felhatalmazás alapján vizsgálta felül. A rendelet – tervezet tartalma változtatás nélkül hagyása mellett
elsősorban formai, nyelvtani javítások okán terjesztette be egységes szerkezetbe foglalva azzal, hogy a
záradék kibővült a „rendelet a belsőpiaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja” szöveggel. Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést az
Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és a
Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság napirendje keretében tárgyalta és
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változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képviselő- testület elé elfogadásra.  Javasolta az
előterjesztés és a rendelet- tervezet megvitatását és annak változtatás nélküli 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 a háziorvosi és fogszakorvosi körzetek
meghatározásáról szóló 15/2009. (X. 30.) Ökt rendeletét.

1/f)

A közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő intézésének kizárásáról szóló rendelet
hatályon kívül helyezése az Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló

rendelet- tervezet módosítása véleményezése

Kató Pálné jegyző:  Kezdeményezte a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő
intézésének kizárásáról szóló 39/2007. (XI. 29.) Ökt rendelet hatályon kívül helyezését és egyben annak
„az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről” szóló helyi 4/2009. (III. 31.) Ökt
rendelet mellékletében való feltüntetésével. A jogalkotó a Ket. 162. §-a (1) bekezdését     - amely
felhatalmazást adott az önkormányzatoknak arra, hogy önkormányzati rendelet megtiltsa hatósági ügyek
intézésének vagy egyes eljárási cselekményeknek elektronikus formában történő végzését – hatályon kívül
helyezte, s ezzel összhangban (az Irányelv 8. cikke értelmében) biztosítani kell,  hogy az ügyfelet megillesse
azon választás joga, hogy élni kíván-e az elektronikus ügyintézés lehetőségével vagy sem. Elmondta, hogy a
fentiek értelmében a helyi rendelet összhangját meg kell teremteni a Ket-tel, hiszen alacsonyabb szintű
jogszabály nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal. Az ügyfél a központi elektronikus
rendszerre térítésmentesen kapcsolódva élhet az elektronikus ügyintézés adta lehetőséggel, mivel
hivatalunk az ehhez szükséges technikai feltételekkel nem rendelkezik. Hozzáfűzte, hogy tárgyi
előterjesztést az Ügyrendi Bizottság, és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság  napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette
be azt a képviselő- testület elé elfogadásra.  Javasolta az előterjesztés és a rendelet- tervezet megvitatását és
annak változtatás nélküli 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 egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül
helyezéséről szóló 16/2009. (X. 30.) Ökt rendeletét.

1/g)

A helyi önkormányzat képviselői és a képviselő- testület mellett működő bizottságok elnökei és
tagjai tiszteletdíjáról szóló rendelet- tervezet véleményezése

Kató Pálné jegyző: A helyi önkormányzat képviselői és a képviselő- testület mellett működő bizottságok
elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló rendelet az eddig szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján a régi
rendelet címében, bel-tartalmában a tiszteletdíj összegének változtatás nélkül hagyása mellett a csatolt
tartalmú új rendelet alkotását kezdeményezte. Hozzáfűzte, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi
Bizottság,és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság  napirendje
keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képviselő- testület elé elfogadásra.
Javasolta az előterjesztés és a rendelet- tervezet megvitatását és annak változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:

Pető Sándor képviselő: Egyetértett a beterjesztett rendelet- tervezetben foglaltakkal, javasolta annak
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 a  helyi önkormányzat képviselői és a képviselő-
testület mellett működő bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 17/2009. (X. 30.) Ökt rendeletét.

2) Napirend

Tárgy: Előadó:
Pályázat benyújtása DAOP-2009-3.1.1./B kódszámú projekt Forgó Henrik polgármester
keretében a Csanytelek, József Attila utca, Határút és a Kató Pálné jegyző
Nefelejcs utca szilárd burkolatú kiépítésére Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy a DAOP-2009-3.1.1./B kódszámú pályázat keretében
lehetőség nyílik az önkormányzat rövid- közép- és hosszú-távú fejlesztési programjában is szereplő
belterületi önkormányzati tulajdonú közutak fejlesztésére. A pályázati kritériumokkal összhangban a
Nefelejcs utca, a József Attila utca és ezen utcákat az Ady Endre utcával összekötő Határút szilárd
burkolatú kiépítése valósítható meg. Részletesen ismertette a pályázati kiírást.

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 elfogadásra.

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.

53/2009. (X.  30.) Ökt határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása DAOP-2009-3.1.1./B kódszámú projekt keretében a Csanytelek, József Attila
utca,  Határút és a Nefelejcs u. szilárd burkolatú kiépítésére.

Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete jóváhagyja, hogy pályázat kerüljön
benyújtásra a DAOP-2009.3.1.1./B kódszámú program keretében a Csanytelek, József Attila
utca, Határút és Nefelejcs utca szilárd burkolatú kiépítésére az önkormányzat rövid,- közép,
és hosszú-távú  fejlesztési programjában foglaltaknak megfelelően.

2) A Képviselő- testület az 1) pontban meghatározott fejlesztési célkitűzés (kivitelezés és egyéb
költségek) tervezett alap összköltségét 129.896.532,- Ft-ban (azaz: Százhuszonkilencmillió-
nyolcszázkilencvenhatezer-ötszázharminckettő forintban) hagyja jóvá, melyhez 975.000,-Ft-os
(azaz: Kilencszázhetvenötezer forint) külön saját vállalást tesz a jelzett útszakaszok melletti
füvesítés (1000 m2) és fásítás (50 db) költségeire.
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A  beruházás  teljes  bekerülési  összköltsége  a  fentiek  alapján  130.871.532,-Ft  (azaz:
Százharmincmillió-nyolcszázhetvenegyezer-ötszázharminckettő forint).
A tervezett alap beruházási összköltségből (129.896.532,-Ft az igényelt támogatás mértéke az
önkormányzat hátrányos helyzetű kistérségi működtetésére tekintettel 90 %, összegben
116.906.879,- Ft (azaz: Száztizenhatezer-kilencszázhatezer-nyolcszázhetvenkilenc forint), míg
az önkormányzat által a 2010. évi költségvetési rendeleten elkülönítetten garantált saját forrás
összege 12.989.653,-Ft (azaz: Tizenkettőmillió-kilencszányolcvankilencezer-
hatszázötvenhárom  forint). A külön garantált saját vállalás (füvesítés, fásítás) összege
975.000,-Ft (azaz: Kilencszázhetvenötezer forint).

3) A Képviselő- testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester  urat és Kató Pálné jegyzőt a
pályázat benyújtásával kapcsolatos nyilatkozatok és egyéb kötelezettségvállalások megtételére.

Végrehajtás határideje: 2009. november 15.
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester

          Kató Pálné jegyző
Beszámolás határideje: Pályázat elbírálását követő testületi ülés

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

Egyebek

1)

Tárgy: Előadó:
Radnóti utcai lakosok szilárdút burkolatának javítása Forgó Henrik polgármester
kezdeményezése Kató Pálné jegyző

Forgó Henrik polgármester: Ismertette a Radnóti utcai lakosok Polgármesteri Hivatalhoz beadott
kérelmét, melyben a lakosok kérték közbenjárását a Radnóti utca burkolatának javítási munkálatai
elvégzéséhez. Elmondta, hogy a Radnóti utca nem önkormányzati tulajdonú, felújítása a Közútkezelő Kht
feladata, ezért felveszi a kapcsolatot az illetékesekkel.

2)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott az önkormányzati helyi adó bevételekről, hátralékokról, a tett és
teendő intézkedésekről.
Elmondta, hogy az ATIKÖVIFE a bezárt hulladéklerakó telepen történő szemételhelyezés miatt
„figyelmeztetést” küldött a Polgármesteri Hivatal számára. A hulladéklerakás megakadályozása érdekében
a rendőrök és a polgárőrök gyakrabban járőröznek a szeméttelep környékén.
Ismertette a Magyar Államkincstár által a Remény Szociális Alapszolgáltató Központnál végzett ellenőrzés
előzetes megállapításait.
Szólt a következő ülésre várható előterjesztésekről, helyi rendeletek módosításáról.

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

K.m.f.
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Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester                                 jegyző


	Jegyzőkönyve
	Jegyzőkönyve
	Napirend:


