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16/2009.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

2009. november 27-én (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) A környezet védelmének szabályairól szóló rendelet
b) A tagintézményi általános iskolai felvételi eljárásban „sajátos helyzet” meghatározásáról szóló

13/2008. (XI. 28.) Ökt rendelet hatályon kívül helyezése az egyes önkormányzati rendeletek
hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletbe foglalásával

c) A gyermekek védelméről és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló helyi rendelet
d) A kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló rendelet
e) A kötelező kéményseprő- ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló rendelet
f) A település közműves ivóvíz ellátásáról és a vízmű üzemeltetése rendjéről szóló rendelet
g) A köztemető használatának rendjéről szóló rendelet
h) Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzata jogharmonizálása rendeletbe foglalása.
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor
             PEFTB elnök, Márton Erzsébet SZOKSB elnök

2) Civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 2010. évi működési célú támogatása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

3) A 2009. évi önkormányzati költségvetés ¾ éves végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

4) Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciója elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

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

6) DAREH működéséről tájékoztató elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök
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Zárt ülés keretében:
1) Pályázat hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában való

részvételére
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök, Márton
             Erzsébet SZEOKSB elnök
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Tartalomjegyzék

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 27. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéhez

Rendelet száma: Tárgya: Oldalszám      E/NET/I
21 A környezet védelmének szabályairól szóló 7 E/NET/I
22 Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon 7 E/NET/I

kívül helyezéséről szóló
23 A gyermekek védelméről és a gyermekjóléti 8 E/NET/I

alapellátásokról szóló
24 A kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás 8 E/NET/I

igénybevételéről szóló
25 A kötelező kéményseprő- ipari közszolgáltatás 9 E/NET/I

igénybevételéről szóló
26 A település közműves ivóvíz ellátásáról és a vízmű 9 E/NET/I

üzemeltetése rendjéről szóló
27 A köztemető használatának rendjéről szóló 10 E/NET/I
28 Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzata 10 E/NET/I

jogharmonizálása rendeletbe foglalása
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Jegyzőkönyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 27-én (pénteken) du
13,00  órakor  tartott  rendkívüli nyílt testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

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

Távolmaradását bejelentette: Györgyiné Mészáros Erzsébet képviselő
Majzik József képviselő
Széll Csabáné képviselő

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

jegyzőkönyvvezető
Patainé Gémes Tímea szociális irodavezető
Tóth Józsefné adó- és pü. irodavez.
Csányi László adó- és pü. irodavez. h.
Varga Jánosné könyvvizsgáló

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) A környezet védelmének szabályairól szóló rendelet
b) A tagintézményi általános iskolai felvételi eljárásban „sajátos helyzet” meghatározásáról szóló

13/2008. (XI. 28.) Ökt rendelet hatályon kívül helyezése az egyes önkormányzati rendeletek
hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletbe foglalásával

c) A gyermekek védelméről és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló helyi rendelet
d) A kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló rendelet
e) A kötelező kéményseprő- ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló rendelet
f) A település közműves ivóvíz ellátásáról és a vízmű üzemeltetése rendjéről szóló rendelet
g) A köztemető használatának rendjéről szóló rendelet
h) Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzata jogharmonizálása rendeletbe foglalása.
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor
             PEFTB elnök, Márton Erzsébet SZOKSB elnök
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2) Civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 2010. évi működési célú támogatása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

3) A 2009. évi önkormányzati költségvetés ¾ éves végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

4) Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciója elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

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

6) DAREH működéséről tájékoztató elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

Zárt ülés keretében:
1) Pályázat hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában való

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

Forgó Henrik polgármester: A két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló
tájékoztatását a jegyzőkönyv melléklete szerinti felsorolásban tette meg.  Részletesen ismertette az ivóvíz-
minőség javító projekt költségét. Tájékoztatást adott az önkormányzat vagyongyarapodásáról, a beadott
pályázatokról. 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

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

1/a)

A környezet védelmének szabályairól szóló rendelet megalkotása

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy tárgybani rendelet- tervezet központi jogszabályokban
történt változásoknak való megfeleltetését elvégezte, így többek között kikerült a rendeletből a fák
védelmére, a zaj- rezgésvédelemre vonatkozó helyi rendelkezés, hiszen az alacsonyabb szintű jogszabály
nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal. Sor került eljárásjogi pontosításokra és a településen
védetté nyilvánított zöldfelületek és védendő fasorok, fák számbavételére is. Tájékoztatta a képviselő-
testület tagjait arról, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.
§-a (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tárgyi rendelet tervezetet megküldte véleményezésre az
illetékes környezetvédelmi szervnek, ugyanezen törvény 46. §-a (2) bekezdése c) pontja értelmében
állásfoglalása kialakítására a Csongrád Megyei Közgyűlés Elnökének, melyre adott válaszokat e
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt iratok tanúsítják. Elmondta, hogy tárgyi rendelet tervezetet az Ügyrendi
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és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadta és
változtatás nélkül 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 7 igen szavazattal (ellenszavazat
és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta a környezet védelmének szabályairól  szóló 21/2009.
(XI. 27.) Ökt rendeletét.

1/b)

A tagintézményi általános iskolai felvételi eljárásban „sajátos helyzet” meghatározásáról szóló
13/2008. (XI. 28.) Ökt rendelet hatályon kívül helyezése az egyes önkormányzati rendeletek

hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletbe foglalásával

Kató Pálné jegyző: Kezdeményezte a tagintézményi általános iskolai felvételi eljárásban „sajátos helyzet”
meghatározásáról szóló 13/2008. (XI. 28.) Ökt rendelet hatályon kívül helyezését az egyes önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletbe való foglalásával. Erre azért kell, hogy sor kerüljön,
mert a 13/2008. (XI. 28.) Ökt rendelet szövege (amely értelmező rendelkezést tartalmazott a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. §-a (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a sajátos helyzet
meghatározására) célszerűségi okból beépítésre került a beterjesztett gyermekek védelméről és a
gyermekjóléti alapellátásokról szóló helyi rendelet 3. §-a d), e), f) pontjába, ezzel megfelelve a Jat.
elvárásainak. Elmondta,  tárgyi rendelet tervezetet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadta és változtatás nélkül
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 az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül
helyezéséről szóló 22/2009. (XI. 27.) Ökt rendeletét.

1/c)

A gyermekek védelméről és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló helyi rendelet megalkotása

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy a rendelet eljárásjogi szempontból  Ket-hez
való igazítása - úgy a napok munkanapokra való változtatása, mint az ügyféli jogok és kötelezettségek,
illetve az eljáró szerv kötelezettsége okán - megtörtént.
Kiemelte, hogy annak ellenére és azért alkot rendeletet a képviselő- testület a gyermekjóléti szolgáltatás és
az oktatási, nevelési intézmények, mint azt óvoda és a helyi általános iskola vonatkozásában a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díja megállapításáról, hogy az intézmények, illetve a szolgáltatói
fenntartói jog a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulását illeti meg a feladat-átadási megállapodás szerint,
viszont a Gyvt. az önkormányzatot ruházta fel rendeletalkotási jogkörrel.
Emlékeztette a képviselő- testület tagjait arra, hogy előző ülésükön a 60/2009. (XI. 13.) Ökt határozatával
döntött arról, hogy a gyermekintézményekben (iskola, óvoda) az önkormányzat tulajdonában lévő KÉBSZ
Kft, mint szolgáltató, a szolgáltatás díjára benyújtott költségelemzését elfogadva, 2010. január 1-jétől a
gyermekintézmények étkezési térítési díját (nyersanyagárat) 5 %-kal emelheti meg. A csatolt rendelet-
tervezet már az emelt díjtételek összegét tartalmazza. A rendelet- tervezethez mellékelt függelékek, mint
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formanyomtatványok aktuális módosítását is végrehajtotta. Elmondta, hogy tárgyi rendelet tervezetet az
Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és a
Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta, elfogadta és változtatás nélkül
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 gyermekek védelméről és a gyermekjóléti
alapellátásokról szóló 23/2009. (XI. 27.) Ökt rendeletét.

1/d)

A kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló rendelet
megalkotása

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a képviselő- testület tagjait, hogy a kötelező hulladékkezelési
közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló 9/2008. (XI. 28.) Ökt rendelet módosítását a
vonatkozó központi jogszabályok változása és a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatás
igénybevételének díjtétele megállapítása kötelezettsége teszi szükségessé. Elmondta, hogy eleget tett a Hgt.
24. §-a (2) bek. előírásainak, miszerint a jelen tárgyi rendelet tervezetet tájékoztatás céljából megküldte a
Csongrád Megyei Önkormányzatnak, a szomszédos települések önkormányzatainak, továbbá az Alsó-
Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgatójának véleményezésre,
melyre adott válasz e jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Emlékeztette a képviselő- testület tagjait, hogy a szolgáltató költségelemzését 57/2009. (XI. 13.) Ökt
határozatával elfogadták, melynek értelmében 2010. évre 5 %-os díjmérték emelést hagyott jóvá, melyet a
csatolt rendelet- tervezet ekként tartalmaz. Tárgyi rendelet- tervezet záradékolásában azért nem EU
jogharmonizációs záradék került feltüntetésre, mivel e rendelet alkotására való felhatalmazás törvényen
alapul. A jogharmonizáció a felhatalmazást adó vonatkozó törvény rendelkezéseit érinti, az önkormányzati
rendeletet pedig nem a záradék, ezért a központi jogszabálynak való megfelelést tartalmazza. Javasolta a
rendelet- tervezet megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.  Elmondta, hogy tárgyi rendelet
tervezetet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési
Bizottság megtárgyalta, elfogadta és változtatás nélkül terjesztette be azt a Képviselő- testület elé
elfogadásra.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Forgó János 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 kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételéről szóló 24/2009. (XI. 27.) Ökt rendeletét.

1/e)

A kötelező kéményseprő- ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló rendelet megalkotása

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a kötelező kéményseprő- ipari közszolgáltatás
igénybevételének szabályairól szóló 10/2008. (XI. 28.) Ökt rendelet módosítását jelenleg nem a központi
jogszabályok változása, hanem a települési kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének díjtétele
megállapítása kötelezettsége teszi szükségessé. A képviselő- testület a szolgáltató költségelemzését előző
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ülésén az 58/2009. (XI. 13.) Ökt határozatával elfogadta, melynek értelmében 2010. évre 5 %-os díjmérték
emelést hagyott jóvá, melyet a csatolt rendelet- tervezet ekként tartalmaz. Elmondta, hogy eleget tett az
egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 5. §-a (4)
bekezdésében foglalt előírásnak, miszerint a helyi önkormányzat képviselő- testületeinek a díj
megállapításakor ki kell kérnie a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményét,
amely e jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van. Javasolta a rendelet- tervezet megvitatása után annak
változtatás nélküli elfogadását. Tájékoztatta a Képviselő- testület tagjait arról, hogy tárgyi rendelet
tervezetet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési
Bizottság megtárgyalta, elfogadta és változtatás nélkül terjesztette be azt a Képviselő- testület elé
elfogadásra.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Balog Károly képviselő: Egyetértett a rendelet módosításával, javasolta annak változtatás nélküli
jóváhagyását.

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 kötelező kéményseprő- ipari közszolgáltatás
igénybevételéről szóló 25/2009. (XI. 27.) Ökt rendeletét.

1/f)

A település közműves ivóvíz ellátásáról és a vízmű üzemeltetése rendjéről szóló rendelet
megalkotása

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a képviselő- testület tagjait, hogy a település közműves ivóvíz ellátásáról
és  a  vízmű üzemeltetése  rendjéről  szóló  11/2008.  (XI.  28.)  Ökt  rendelet  módosítását  jelenleg  nem  a
központi jogszabályok változása, hanem a település közműves ivóvíz díjtétele megállapítása teszi
szükségessé. Emlékeztette a képviselő- testület tagjait, hogy a szolgáltató költségelemzését az 59/2009.
(XI. 13.) Ökt határozatával az előző ülésükön elfogadták, melynek értelmében 2010. évre 5 %-os díjmérték
emelést hagyott jóvá, melyet a csatolt rendelet ekként tartalmaz. Elmondta,  hogy tárgyi rendelet tervezetet
az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta, elfogadta és változtatás nélkül terjesztette be azt a Képviselő- testület elé elfogadásra.
Javasolta a rendelet- tervezet megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton Erzsébet képviselő: Egyetértett a Jegyző asszony által elmondottakkal és javasolta a rendelet
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 település közműves ivóvíz ellátásáról és a vízmű
üzemeltetése rendjéről szóló 26/2009. (XI. 27.) Ökt rendeletét.

1/g)
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A köztemető használatának rendjéről szóló rendelet megalkotása

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a képviselő- testület tagjait arról, hogy a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1990. évi XLIII. törvény 40. §-a (3) bekezdése értelmében a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét
az önkormányzat rendeletben állapítja meg, mely díjmértéket évente felül kell vizsgálnia. Elmondta, hogy
az ismert, bonyolult helyzetre tekintettel, változatlanul speciális, feltételhez kötött hatályba léptetéssel
megalkotott rendelet díjtételei emelését nem tartja célszerűnek, mivel annak tartalma nem tud érvényesülni.
Eleget tett ugyanezen törvény ugyanezen §-a (5) bekezdésében foglaltaknak és a rendelet- tervezet
mellékletében rögzített díj megállapítása véleményezésére a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti
szervének megküldte tárgyi rendelet- tervezetet, melyre irányuló vélemény e jegyzőkönyv mellékletében
megtalálható. Tájékoztatást adott arról is, hogy tárgyi rendelet tervezetet az Ügyrendi Bizottság és a
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadta és
változtatás nélkül terjesztette be azt a Képviselő- testület elé elfogadásra.  Javasolta a rendelet- tervezet
megvitatása után 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 köztemető használatának rendjéről szóló 27/2009.
(XI. 27.) Ökt rendeletét.

1/h)

Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzata jogharmonizálása rendeletbe foglalása

Kató Pálné jegyző: Jogtechnikailag ez úgy valósítható meg, hogy új rendeletet alkot (a csatolt rendelet-
tervezetnek megfelelően) az önkormányzat képviselő- testülete, amelyben a jogharmonizációnak való
megfeleltetést rögzíti a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfeleléssel. A rendelet hatályba lépését 2009. december 1-jével javasolta, mivel annak
bevezetése kellő időt nem igényel. Elmondta, hogy tárgyi rendelet tervezetet az Ügyrendi Bizottság és a
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, elfogadta és
változtatás nélkül terjesztette be azt a Képviselő- testület elé elfogadásra. Javasolta a rendelet- tervezet
megvitatása után 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 Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzata
jogharmonizálásáról szóló 28/2009. (XI. 27.) Ökt rendeletét.

2) Napirend

Tárgy: Előadó:
Civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2010. évi Forgó Henrik polgármester
működési célú támogatása Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Emlékeztette a képviselő- testületet a 31/2007. (XI. 29.) Ökt rendelete
alapján, 2009. szeptemberében a helyi önszerveződő közösségek működését elősegítő pénzügyi
támogatások elnyerésére meghirdetett pályázati felhívására, melynek beadási határideje 2009. október 31.
napja volt. Határidőn belül 9 helyben működő önszerveződő közösség nyújtott be támogatási igénylését,
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határidőn túli pályázat nem érkezett.  Elmondta, hogy a pályázatok befogadását követő 5 napon belül a
támogatási igénylésekre vonatkozó valamennyi közérdekű adat felkerült az e célra létrehozott és
folyamatosan működtetett Önkormányzati Minisztériumi honlap adatbázisába. Ismertette az igényelt és a
szervezetenkénti támogatási javaslatokat. Hangsúlyozta, hogy a támogatási javaslat az előző évi bázis
előirányzatnak megfelelő keretek biztosítását irányozza elő, a Csanyteleki Polgárőr Egyesület tekintetében
tartalmaz minimális többlettámogatást, ez azonban többletfeladat meghatározással is jár a szilárd
hulladéktelep őrzése okán. Javasolta a beterjesztett indítvány elfogadását és az önkormányzat 2010. évi
költségvetésébe ekként való beépítését.

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:

Pető Sándor képviselő: Egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal, javasolta annak változtatás nélküli
elfogadásra.

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.

74/2009. (XI. 27.) Ökt határozata

Tárgy: Civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 2010. évi működési célú támogatása

Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezetek és helyi önszerveződő
közösségek 2010. évi működési célú anyagi támogatását a jelen határozathoz csatolt 1. sz.
melléklet szerint hagyja jóvá.

2) A támogatott szervezetek a részükre jóváhagyott keretösszegeket időarányosan a támogatási
igénylésben megjelölt célokra használhatják fel.

3) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt és általa a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi
Iroda Vezetőjét, hogy a jóváhagyott, szervezetenkénti támogatási kereteket az önkormányzat
2010. évi költségvetési rendelet- tervezetébe építse be.

Végrehajtás határideje: 3) pont vonatkozásában: folyamatos
Végrehajtásért felelős: 3) pont Kató Pálné jegyző és általa

 Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető
Beszámolás határideje:  a végrehajtást követő testületi ülés.

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
- Pályázatot benyújtott civil szervezetek vezetői
- Irattár

3) Napirend
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Tárgy: Előadó:
A  2009. évi önkormányzati költségvetés ¾ éves Forgó Henrik polgármester
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Napirendet ismertetve elmondta, hogy az I. félévi beszámoló tárgyalásakor
részletesen bemutatásra kerültek azok az alapvető körülmények, melyek lényegében meghatározzák
mozgásterületünket a tárgyévi költségvetés végrehajtása kapcsán. Az önkormányzat költségvetése ¾ éves
végrehajtásáról az 1. és 2. mellékletben kiemelt előirányzat csoportok intézményenkénti és községi szintű
adatai kerültek rögzítésre. Részletesen ismertette az előterjesztés fő gondolatait, kiemelve az időarányos
teljesítés jelentőségét.

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 az előterjesztésben szereplő
tényadat visszaigazolásával alátámasztott.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Varga Jánosné könyvvizsgáló: Elmondta, hogy a beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat
költségvetési előirányzatának időarányos alakulását, tartalék felhasználását, valamint a helyi önkormányzat
költségvetése teljesülésének alakulását, szerkezetében, tartalmában megfelel a törvényi előírásoknak.
Kiemelte, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott. Az önkormányzat az I-III.
negyedévben kötelező működési  és vállalt feladatait ellátta, hitelállománya nem nőtt. Gazdálkodása a nem
feladatarányos központi forráslefedés ellenére biztosítja a község fejlődését, a 2010. évi koncepció
összeállításához megfelelő alapot ad. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat 2009. évi eddigi gazdálkodása
példaértékű, hitel igénybevétele nélkül gazdálkodott, a jelenlegi lehetőségekhez képest jelentős a beruházás
értéke.

Forgó Henrik polgármester: Megköszönte Varga Jánosné értékelését. 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.

75/2009. (XI. 27.) Ökt határozat

Tárgy: A 2009. évi önkormányzati költségvetés ¾ éves alakulásáról szóló beszámoló elfogadása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló ¾ éves beszámolót:

bevételi oldalon 321.699.- eFt  módosított előirányzat mellett
  52.442.- eFt halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (78,47%), míg

kiadási oldalon 321.699.- eFt módosított előirányzat mellett
  16.811.- eFt halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (67,39 %) és

35.631,- eFt záró pénzkészlettel elfogadja.

2.) A bevételek és kiadások előirányzat főcsoportok és intézmények szerinti részletezését csatolt
előterjesztés l. és 2. mellékletek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
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3.) A fejlesztési alapba helyezhető források ¾ éves alakulását a csatolt előterjesztés 3/a) melléklet,
míg a fejlesztési, felhalmozási kiadások részletezését a 3/b) mellékletben foglaltak alapján hagyja
jóvá a Képviselő- testület.

4.) Az önkormányzat több éves kihatású hitel, lízing és egyéb kezesség vállalásból adódó
kötelezettségeinek alakulását a csatolt előterjesztés 4/a) és 4/b) melléklet szerint hagyja jóvá a
Képviselő-testület.

Határozatról értesítést kapnak:
- Képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó,- és Pénzügyi Iroda vezető
- Irattár

4) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési Forgó Henrik polgármester
koncepciója elfogadása Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy az önkormányzat 2010. évi  költségvetési
koncepciója az államháztartás működési rendjét szabályozó 217/1998. (XII. 31.) Kormányrendeletben
foglaltaknak megfelelően készült el. Szólt a fő központi irányelvekről, amelyek az önkormányzatokat
érintő makró gazdasági mutatók és várható összefüggések, valamint az önkormányzati forrásszabályozás
tételes elemei a Pénzügyminisztérium által elkészített 2010. évi költségvetési törvény- tervezeten alapulva
meghatározzák a követhető irányokat, illetve gazdálkodási mozgásterünket. Hangsúlyozta, hogy továbbra
is szigorú és takarékos gazdálkodásra kényszerül az önkormányzat az eddigi működési struktúrák
fenntartása mellett, kieső források csak helyi többletbevételből finanszírozhatók. Emlékeztetett a
Képviselő- testület által elfogadott fejlesztési (rövid- közép, illetve hosszú- távú) tervében foglaltakra,
amely alapja e koncepciónak. Utalt még a könyvvizsgálói véleményre is, majd javasolta a benyújtott
előterjesztés megvitatását és annak elfogadását. Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli
elfogadásra terjesztette azt a Képviselő- testület elé.

Forgó Henrik polgármester: Hangsúlyozta, hogy az eddigieknél még szigorúbb és takarékosabb
gazdálkodásra lesz szükség a jövő évben, mely ezzel a gazdálkodási metódussal túlélhető. Véleménye
szerint az ÖNHIKI lehetőségével a jövő évben sem célszerű élni az önkormányzatnak. Az esetleges
fejlesztések önerő részét a működésből való spórolással lehet biztosítani. A jövő évben nem lesz TEKI,
CÉDE, LEKI pályázat, helyette a pályázatokon a hátrányos helyzetű önkormányzatoknak 20 % önrész
helyett 10 % önrészt kell vállalniuk. A társulásba integrált intézmények költségvetési főösszegei nem
haladhatják meg a 2009. évi támogatási összeget, mert annak fedezetére nem áll rendelkezésre
önkormányzati forrás.

Kérdés  nem hangzott el.

Hozzászólás:

Forgó János: Jó elképzeléseket tartalmazónak ítélte a tárgyi előterjesztésben foglalt célokat.

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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76/2009. (XI. 27.) Ökt határozata

Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciója elfogadása

Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési koncepcióját
bevételi oldalon a csatolt 1. sz. mellékletben, míg a kiadási oldalon a 2. sz. mellékletben
megfogalmazott főbb elvek alapján hagyja jóvá.

2) A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat által kistérség fenntartásába adott helyi oktatási
nevelési és szociális intézmények vezetőit, hogy az általuk vezetett intézmények 2010. évi
költségvetési tervezeteit a jelen költségvetési koncepcióban rögzített főbb elvek alapján, a
település jegyzővel és a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselőivel
együttműködve készítsék el, kiegészítve azt az időközben konkretizált központi irányelvekkel
és útmutatásokkal.

3) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy az Adó-, és Pénzügyi Iroda
köztisztviselői bevonásával a hatékonyság gazdaságosság, és eredményesség biztosítása
érdekében készített költségvetési javaslatokat koordinálja, ellenőrizze, vesse össze az
intézményi keretigényeket és a költségvetési koncepcióban rögzítetteket és biztosítsa ezek
összhangját.

Végrehajtás határideje: folyamatos
Végrehajtásért felelős:

1) pont: Forgó Henrik polgármester
3) pont: Kató Pálné jegyző és az Adó-, és Pénzügyi Iroda vezetője

Beszámolás határideje:
1) pont: folyamatos
2) pont: a 2010.évi költségvetési rendelet-tervezet

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Kistérségi Fenntartású oktatási – nevelési , szociális intézmények vezetői (Helyben)
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető
- Irattár

5) Napirend

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

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Ismertette a belső ellenőr által az önkormányzat Polgármesteri Hivatala
pénzkezelésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentést. Javasolta a beszámoló elfogadását. 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:



15

Márton Erzsébet képviselő: Támogatta a beterjesztett belső ellenőri jelentés elfogadását.

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.

77/2009. (XI. 27.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri hivatala pénzkezelésének  ellenőrzéséről szóló
            belső ellenőri jelentés elfogadása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete napirendje keretében megtárgyalta Csanytelek
Község Önkormányzata Polgármesteri hivatala pénzkezelésének 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

6) Napirend

Tárgy: Előadó:
DAREH működéséről tájékoztató elfogadása Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyző
Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a képviselő- testület tagjait, hogy a Délkelet- Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás a végzett munkájáról szóló
tájékoztatóját megküldte, amely tartalmazza a törzskönyvi nyilvántartás adatait, a Társulás szervezeti
felépítését, DAREH Önkormányzati Társulás célját, pályázatait, pályázatkészítés finanszírozását, KEOP
pályázatok megvalósítását, KEOP-7.2.3.0. rekultivációs pályázat alakulását, önerő kiegészítés adatait a
KEOP-7.2.3.0. rekultivációs projekthez és a Társulás 2010. évi működési kiadásairól szóló tájékoztatót.
Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési
Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-
testület elé azzal, hogy a DAREH Taggyűlése után hozandó képviselő- testületi határozatba kitételként
szerepel a működési költség összegének az önkormányzat 2010. évi költségvetésébe való beépítése akként,
hogy az adott összeg átutalására akkor kerül sor, amikor minden tag kiegyenlítette a DAREH felé fennálló
működési költségfedezetére vállalt és ki nem egyenlített (hátralék) összegét.

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.

78/2009. (XI. 27.) Ökt határozat

Tárgy: DAREH működéséről tájékoztató elfogadása elfogadása
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Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete napirendje keretében megtárgyalta a Délkelet-
Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás tárgybani
tájékoztatását, melyet változtatás nélkül elfogad.

Határozatról értesítést kap:
- Képviselő- testület tagjai (Helyben)
- DAREH Önkormányzati Társulás Munkaszervezete (Orosháza)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző
- Irattár

Egyéb bejelentések

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott az önkormányzati helyi adóbevételekről, hátralékokról, a tett és
teendő intézkedésekről.
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.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester                jegyző
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