
1

15/2009.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

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

rendkívüli nyílt ülésének
Jegyzőkönyve

Napirend:
Az ülés napirendje:
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c) A köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló rendelet

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor
 PEFTB elnök, Márton Erzsébet SZEOKSB elnök
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b)  Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2008./2009. évi tevékenysége költségelemzése
c)  KÉBSZ Kft. – mint vízmű üzemeltető – település közműves ivóvíz ellátásáról szóló
      2009. évi költségelemzése
d)  KÉBSZ Kft – mint diákélelmezést üzemeltető – étkezési térítési díj 2009. évi
      költségelemzése
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5) Fejlesztési célú folyószámla hitelkeret szerződés megkötése jóváhagyása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

6) 2010. évi falunapok rendezvényeire EMVA pályázat benyújtása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

7) Egyebek
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Zárt ülés keretében:
1) Bursa- Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása, rangsorolása

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök
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Jegyzőkönyv

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

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Forgó Henrik polgármester
Mucsi István alpolgármester
Széll Csabáné képviselő
Pető Sándor képviselő
Márton Erzsébet képviselő
Forgó János képviselő
Bali József képviselő
Majzik József képviselő
Balog Károly képviselő

Távolmaradását bejelentette: Györgyiné Mészáros Erzsébet képviselő

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

jegyzőkönyvvezető
Patainé Gémes Tímea szociális irodavezető
Csányi László adó- és pü. irodavez. 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 9 képviselő jelen van, 1 képviselő  távolmaradását bejelentette. Szavazásra bocsátotta az ülés
napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő testület külön-külön szavazással egyhangúlag  -
határozathozatal nélkül – 9 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:
1) Rendeletek jóváhagyása

a) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet
b) Lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló rendelet
c) A köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló rendelet

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

8) Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési és stratégiai terve elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

9) Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép- hosszú távú fejlesztési programja elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

10) Kötelező közszolgáltatások költségelemzései megvitatása, elfogadása

e)  A.S.A. Kft. 2008./2009.  évi költségelemzése
f)  Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2008./2009. évi tevékenysége költségelemzése
g)  KÉBSZ Kft. – mint vízmű üzemeltető – település közműves ivóvíz ellátásáról szóló
      2009. évi költségelemzése
h)  KÉBSZ Kft – mint diákélelmezést üzemeltető – étkezési térítési díj 2009. évi
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      költségelemzése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

11) Fejlesztési célú folyószámla hitelkeret szerződés megkötése jóváhagyása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

12) 2010. évi falunapok rendezvényeire EMVA pályázat benyújtása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

13) Egyebek

Zárt ülés keretében:
2) Bursa- Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása, rangsorolása

           Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

1) Napirend

Tárgy: Előadó:
Rendelet- tervezetek véleményezése Forgó Henrik polgármester

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

1/a)

Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet- tervezet véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy az önkormányzat által nyújtott szociális
ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata elsősorban az Alkotmánybíróság 48/2009. (IV. 24.) AB
határozata és a Ket. 2009. október 1-jei és az Szt. módosulásai 2010. január 1-jei  hatályba lépése okán
szükséges. Részletesen ismertette a rendelet módosításokra irányuló javaslatot Javasolta az előterjesztés és
a rendelet- tervezet megvitatását és annak változtatás nélküli elfogadását. 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 változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képviselő- testület elé elfogadásra.

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 9 igen szavazattal (ellenszavazat
és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról
szóló 18/2009. (XI. 13.) Ökt rendeletét.

b)



7

Lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló rendelet- tervezet véleményezése

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy a Ket. hatályba lépésével összefüggően elsősorban eljárásjogi
szabályok módosítása okán kezdeményezte a rendelet 4. §-ában rögzített, az ügyfél által a kérelemhez
csatolandó mellékletek beszerzése módja változtatását. Szintén a Ket. módosítása okán válik szükségessé a
kérelmek véleményezése 30 napról 22 munkanapra való változtatása. A rendelet 9. §-a (2) bek. b)
pontjában és a 10. §-a (10) bekezdésében szereplő „önhibáján kívüli” szöveg törlését kezdeményezte a
szociális rendeletnél már leírt Alkotmánybírósági döntésre visszahivatkozva. A gyakorlati tapasztalok
alapján a rendelet függelékeként kiadott adatlap Ket. szabályaihoz való igazítása okán módosul, illetve
kiegészül. Javasolta az előterjesztés és a rendelet- tervezet megvitatását és annak változtatás nélküli
elfogadását. Hozzáfűzte, hogy tárgyi rendelet- tervezetet 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.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Javasolta a beterjesztett rendelet- tervezet elfogadását. Javaslatát szavazásra
bocsátotta melyből megállapította, hogy a képviselő- testület egyhangúlag 9 igen szavazattal (ellenszavazat
és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta lakáscélú önkormányzati támogatásokról  szóló
19/2009. (XI. 13.) Ökt rendeletét.

c)

A köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló rendelet- tervezet véleményezése

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy a rendelet- tervezetet a Ket.-hez való igazítása, szövegkörnyezet
nyelvtani pontosítása, elírások javítása okán terjesztette be véleményezésre.  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 9 igen szavazattal (ellenszavazat
és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló 20/2009.
(XI. 13.) Ökt rendeletét.

2) Napirend

Tárgy: Előadó:
 Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi belső Forgó Henrik polgármester
 ellenőrzési és stratégiai terve elfogadása Kató Pálné jegyző

Bali József ÜB elnök
Pető Sándor PEFTB elnök
Márton Erzsébet SZEOKSB
elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 92. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési és
stratégiai tervet a képviselő- testületnek az előző év november 15. napjáig kell jóváhagynia.  A belső
ellenőr által elkészített ellenőrzési terv a Pénzügyminisztérium által közzétett módszertani útmutató és a
nemzetközi ellenőrzési standardok alapján készült a helyi sajátosságok figyelembe vételével.
A belső ellenőrzési tervet és stratégiai tervet áttanulmányozva megállapította, hogy a 2010. évi belső
ellenőrzési terv az önkormányzat stratégiai céljaival összhangban áll. Részletesen ismertette a belső
ellenőrzési és stratégiai tervet és javasolta annak elfogadását. 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 9 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

55/2009. (XI.  13.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2010. évi belső ellenőrzési és stratégiai
tervének  elfogadása

Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete változtatás nélkül elfogadta a jegyző
írásos előterjesztésében az önkormányzat és a Csongrádi Kistérség Társulási Tanácsa
fenntartásában lévő Csanyteleki Tagintézményi Belső Ellenőr által elkészített 2010. évre
vonatkozó belső ellenőrzési tervét és stratégiai tervét az Ötv. 92. § (6) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva és elfogadásra javasolja tárgyi terveket a Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulás Tanácsának.

2) Felkéri a Képviselő- testület az Önkormányzat jegyzőjét, hogy továbbra is biztosítsa a zavartalan,
befolyástól mentes munkafeltételeket a belső ellenőr számára.

Végrehajtás határideje:   folyamatos
Felelős: Kató Pálné jegyző
Közreműködő: Juhász Lejla belső ellenőr
Beszámolás határideje:   2010. november 15.

Határozatról értesítést kap:
- Bedő Tamás Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnöke (Csongrád) és általa
- Kiss Beatrix Munkaszervezet vezetője (Csongrád)
- Juhász Lejla belső ellenőr (Szatymaz)
- Képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Fogó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezető
- Irattár

3) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép- Forgó Henrik polgármester
hosszú-távú fejlesztési programja véleményezése Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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Forgó Henrik polgármester:  Napirendet ismertetve elmondta, hogy évek óta bevett gyakorlattá vált,
hogy a képviselő- testület meghatározza a rövid, közép- hosszú távú tervét, amely iránymutatást ad az éves
költségvetési koncepció és költségvetés elkészítéséhez. Részletesen indokolta az előterjesztésben
foglaltakat.

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette
azt a Képviselő- testület elé.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Majzik József képviselő: Javasolta a fejlesztési program elfogadását.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

56/2009.(XI. 13.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete rövid-, közép és hosszú-távú fejlesztési
programja

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Önkormányzat rövid-, közép- és
hosszú távú fejlesztési programja tárgyában benyújtott előterjesztést megtárgyalta és azt a
határozathoz csatolt 1. számú melléklet szerint elfogadja.

2.) A Képviselő testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy az elfogadott gazdasági program rövid távú
fejezetéből a tárgyévet érintő költségvetési rendelet- tervezetbe – az Adó- és Pénzügyi Iroda által
koordináltan – építse be az egyes működési és fejlesztési célkitűzéseket, azok tárgyidőszakot érintő
költségeit és az eddig vállalt fejlesztési kötelezettségek tárgyévi kihatását figyelembe véve. A
rövidtávú fejlesztési, gazdasági program képezze az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
megvalósítási tervét, amely az adott évi költségvetés teljesítésének viszonyítási alapját képezi.

Végrehajtás határideje: 1) pont vonatkozásában: folyamatos
2) pont vonatkozásában: a 2010. évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásának
    időpontja

Felelős: 1) pont vonatkozásában: Forgó Henrik polgármester
2) pont vonatkozásában: Kató Pálné jegyző

Beszámolás határideje:  tárgybeli következő beszámolás keretében

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezető
- Irattár
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4) Napirend

Tárgy: Előadó:
Kötelező közszolgáltatások költségelemzései Forgó Henrik polgármester
megvitatása, elfogadása Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFTB elnök
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

a)

A.S.A. Kft 2008/2009. évi költségelemzése  megvitatása, elfogadása

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a képviselő- testület tagjait arról, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló
módosított  2000.  évi  XLIII.  törvény  25.  §-a  (4)  bekezdése  értelmében  a  közszolgáltatónak  a
közszolgáltatás rendjére és módjára tekintettel részletes költségelemzést kell készítenie jelen tv. ue. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján, melyet a jegyző terjeszt a Képviselő- testület elé. A megküldött
költségelemzést áttanulmányozva arra a következtetésre jutott, hogy az abban foglaltak megfelelnek a fenti
jogszabályban rögzített közszolgáltatóra vonatkozó rendelkezéseknek. Ismertette az A.S.A. Kft
költségelemzését. Elmondta, hogy a szolgáltató 2010. évre tervezett árbevétele 5 %-os díjemeléssel
teljesíthető. Javaslatot tett a költségelemzés elfogadására. Hozzáfűzte, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a Képviselő- testület elé.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

57/2009. (XI. 13.) Ökt határozat

Tárgy: A.S.A. Köztisztasági Kft. 2008. évi költségelemzésének elfogadása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta az
A.S.A. Köztisztasági Kft Igazgatója által Csanytelek településre kivetített 2008. évi költségelemzését és a
2009. évre tervezett költségkalkulációját azzal, hogy azt tekinti a 2010. évi települési szilárd
hulladékkezelési díj-kalkuláció számítás alapjának.

Határozatról értesítést kap:
- A.S.A. Köztisztasági Kft Igazgatója (Hódmezővásárhely)
- Képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző
- Irattár

b)

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2009. évi tevékenysége költségelemzése megvitatása,
elfogadása

Kató Pálné jegyző: Ismertette a kéményseprő- ipari közszolgáltatás végzésével megbízott Csomifüst Kft.
kéményseprő- ipari közszolgáltatás tevékenységéről szóló beszámolóját, amely alapja a 2010. évi díjtétel
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megállapításának. Elmondta, hogy minden körülményt mérlegelve átlagban 5 %-os díjtétel emelkedést
irányzott elő a szolgáltató.  Javaslatot tett a költségelemzés megvitatására, annak  elfogadására. Elmondta,
hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság
napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő- testület elé.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

58/2009. (XI. 13.) Ökt határozat

Tárgy: Kéményseprő- ipari közszolgáltatás 2009. évi tevékenysége költségelemzése elfogadása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a
CSOMIFÜST Kft. Igazgatója által Csanytelek településre kivetített 2009. évi költségelemzését és a 2010.
évre tervezett költségkalkulációját azzal, hogy azt tekinti a 2010. évi kéményseprő-ipari közszolgáltatás díj-
kalkuláció számítás alapjának.

Határozatról értesítést kap:
- CSOMIFÜST Kft. Ügyvezetője (Szeged)
- Képviselő-testület tagjai Helyben
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző
- Irattár

c)

KÉBSZ Kft – mint vízmű üzemeltető -  a település közműves ivóvíz ellátásáról szóló 2009. évi
költségelemzése megvitatása, elfogadása

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a Képviselő- testület tagjait arról, hogy a KÉBSZ Kft, mint a
községi vízműnek üzemeltetője elkészítette a tárgyévi önköltség kalkulációját, melyet a 2009. évi vízdíj
tételeinek meghatározásánál figyelembe kell venni.

Kató Pálné jegyző: Javaslatot tett a költségelemzés megvitatására, annak  elfogadására. Elmondta, hogy
tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság
napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő- testület elé.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

59/2009. (XI. 13.) Ökt határozat

Tárgy: KÉBSZ Kft – mint vízmű üzemeltető - település közműves ivóvíz ellátásáról szóló 2009. évi
           tevékenysége költségelemzése elfogadása
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Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a
KÉBSZ Kft. Ügyvezetője által az ivóvíz ellátási tevékenységére kivetített 2009. évi költségelemzését és a
2010. évre tervezett költségkalkulációját azzal, hogy azt tekinti a 2010. évi vízdíj kalkuláció számítás
alapjának.

Határozatról értesítést kap:
- KÉBSZ Kft. Ügyvezetője (Helyben)
- Képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző
- Irattár

d)

KÉBSZ Kft – mint diákélelmezést üzemeltető – étkezési térítési díj 2009. évi költségelemzése
megvitatása, elfogadása

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a képviselő- testület tagjait arról, hogy a diákélelmezést
folytató KÉBSZ Kft elkészítette a tárgyévi önköltség kalkulációját, melyet a 2010. évi étkezési térítési díjak
meghatározásánál figyelembe kell venni, amely minimum 5 %-os emelést jelent.

Kató Pálné jegyző: Javaslatot tett a költségelemzés megvitatására, annak  elfogadására. Elmondta, hogy
tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság
napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő- testület elé.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

60/2009. (XI. 13.) Ökt határozat

Tárgy: KÉBSZ Kft – mint a diákélelmezést üzemeltető – étkezés térítési díj 2009. évi  költségelemzése
           tudomásul vétele

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a
KÉBSZ Kft. Ügyvezetője által a diákélelmezésre kivetített 2009. évi költségelemzését és a 2010. évre
tervezett költségkalkulációját azzal, hogy azt tekinti a 2010. évi étkezési térítési díjkalkuláció számítás
alapjának.

Határozatról értesítést kap:
- KÉBSZ Kft Ügyvezetője (Helyben)
- Képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző
- Irattár
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5) Napirend

Tárgy: Előadó:
Fejlesztési célú folyószámla hitelkeret szerződés megkötése Forgó Henrik polgármester
jóváhagyása Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFTB elnök
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a képviselő- testület tagjait arról, hogy a számlavezető
pénzintézettel 2007. december 14-én kötött fejlesztési célú folyószámla hitelkeret szerződés 2009.
december 13-án lejár. A jelenlegi keret 15 millió forint, mely az önkormányzat rövid-, közép- és hosszú-
távú fejlesztési programja megvalósítását rugalmasan és eredményesen szolgálja. A keret meglétével
garantálható a folyamatban lévő, valamint a jövőben indítandó fejlesztési célkitűzések pályázati saját forrás
igénye. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzatok számára előírt hitelkorlát számítás paraméterei nem
veszélyeztetik a fennálló hitelszerződéseket és a jelenlegi fejlesztési célú hitelkeret igénylést. Javasolta az
előterjesztés megvitatása után annak jóváhagyását.

Kató Pálné jegyző: Hozzáfűzte, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette
azt a Képviselő- testület elé.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Balog Károly bizottság tagja: Egyetértett az előterjesztésben szereplő 15 millió forint hitelkeret
meghatározásával.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

61/2009. (XI. 13.) Ökt határozat

Tárgy: Fejlesztési célú folyószámla hitelkeret szerződés megkötése a Szegvár és Vidéke
Takarékszövetkezettel

Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete fejlesztési célú folyószámla hitelkeret
szerződés megkötését engedélyezi 2 éves időtartamra a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettel,
mint az önkormányzati számlavezetéssel megbízott pénzintézettel. Az igényelt hitelkeret mértéke
15.000.000.- Ft (azaz: Tizenötmillió forint).

2) Az 1) pont szerinti hitelkeret megnyitását a Képviselő-testület a 2008-2009. évre vonatkozó
azonos tárgyú szerződésben foglalt kamat kondíciónak (mindenkori jegybanki alapkamat +3%)
megfelelően hagyja jóvá a rendelkezésre tartási jutalék mentesség fenntartása mellett.

3) A Képviselő-testület a hitel fedezeti garanciájaként – az inkasszálási jog megadása mellett – az
alábbi bevételeket jelöli meg:

- helyi adóbevételek az aktuális költségvetési rendelet szerint,
- fejlesztési célra fordítható normatív központi támogatások,
- fejlesztési célú kölcsöntörlesztések bevétele,
- ingatlanok hasznosításából és egyéb tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételek,
- fejlesztési célú pénzmaradvány és tartalék és
- ingatlanfedezet (31/4, 31/5 hrsz-ú kivett, gazdasági épület és udvar)
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4) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármestert, hogy az 1) - 3) pontokban
foglaltaknak megfelelően a fejlesztési célú folyószámla hitelkeret szerződést az önkormányzat
nevében eljárva, annak képviseletében aláírja.

5) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt és általa az Adó,- és Pénzügyi Iroda vezetőjét,
hogy a hitelkeret szerződéssel kapcsolatos előkészítő munkálatokat végezzék el.

Végrehajtás határideje:
4) pont vonatkozásában 2009. december 15.
5) pont vonatkozásában 2009. november 30.

Végrehajtásért felelős:
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző

Beszámolás határideje: Szerződés megkötését követő képviselő- testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Csanyteleki Kirendeltsége Vezetője (Helyben)
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó-, és Pénzügyi Iroda Vezetője
- Irattár

6) Napirend
Tárgy: Előadó:

Támogatás igénylés benyújtása az EMVA program keretében Forgó Henrik polgármester
rendezvénysátor beszerzésére Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a képviselő- testület tagjait arról, hogy a 122/2009. (IX. 17.)
FVM rendelet alapján az MVH a 141/2009. (X. 5.) közleménye tartalmazza az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó (EMVA) a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatások igénylési rendjét. E programkörben pályázható a rendezvénysátor
beszerzése. Eredményes pályázat esetén a nettó (ÁFA- nélküli) bekerülési költség 100%-a nyerhető el
támogatásként. A fenti beruházás becsült összköltsége 1.839 eFt. Ebből az igényelt támogatás összege
1.471 eFt. Az önkormányzat által garantálandó saját forrás fedezet: 368 eFt. Javasolta az előterjesztés
megvitatása utáni elfogadását.

Kató Pálné jegyző: Hozzáfűzte, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette
azt a Képviselő- testület elé.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

62/2009. (XI. 13.) Ökt. Határozat

Tárgy: Támogatás igénylés benyújtása az EMVA program keretében rendezvénysátor beszerzésére

Határozat
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1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból elnyerhető, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatások keret terhére rendezvénysátor beszerzésére.

2.) Az 1.) pontban jelzett fejlesztési célkitűzés tervezett bekerülési összköltségét az előzetes
költségkalkulációk alapján 1.713 eFt-ban (azaz: Egymillió-hétszáztizenháromezer forintban) hagyja
jóvá a Képviselő-testület.

3.) A 2.) pontban jelzett tervezett összköltségből az igényelt támogatás összege: 1.370 eFt (azaz:
Egymillió-háromszázhetvenezer forint) míg az önkormányzat által garantált saját forrás fedezete 343
eFt (azaz: Háromszáz-negyvenháromezer forint).

4.) A képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy
a pályázat előkészítésével, elkészítésével és benyújtásával összefüggő nyilatkozatokat, megbízások,
felhatalmazásokat és egyéb kötelezettségvállalásokat az önkormányzat nevében tegyék meg.

5.) A képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt és általa Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezetőt,
hogy a pályázathoz garantált saját forrás fedezetét a 2010. évi költségvetési rendeletbe a pályázati
célkitűzések pontos megjelölésével és a saját forrás keret pontos összegének meghatározásával, építse
be és terjessze a Képviselő-testület elé.

Végrehajtás határideje:  a pályázat benyújtása 2009. november 16.
Felelős: Forgó Henrik polgármester,

Kató Pálné jegyző,
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető

Beszámolás határideje:  a pályázat elbírálását követő képviselő-testületi ülés

Határozat értesítést kap:
- Képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó és Pénzügyi Irodavezető
- Irattár

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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