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17/2009.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

2009. december 18-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

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

1) Rendeletek felülvizsgálata
a) Az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló
b) A képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
c) A köztisztviselők juttatásairól szóló
d) A helyi iparűzési adóról szóló

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

2) Támogatási igénylés benyújtása az EMVA program keretében a Polgármesteri Hivatal épületének
küldő felújítására
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

3) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2010. évi munkaterve elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor
            PEFTB elnök

4) Csanytelek Község közigazgatási területén található belvízelvezető rendszer felülvizsgálatáról
szóló tájékoztató elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

5) Ivóvízminőség- javító programban való részvétel
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

6) Egyebek
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Jegyzőkönyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. december 18-án (pénteken) du.
13,00  órakor  megtartott  soros nyílt testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

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

Távolmaradását bejelentette: Györgyiné Mészáros Erzsébet képviselő
Bali József képviselő
Márton Erzsébet képviselő

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

jegyzőkönyvvezető

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

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

1) Rendeletek felülvizsgálata
a) Az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló
b) A képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
c) A köztisztviselők juttatásairól szóló
d) A helyi iparűzési adóról szóló

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

2) Támogatási igénylés benyújtása az EMVA program keretében a Polgármesteri Hivatal épületének
külső felújítására
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

3) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2010. évi munkaterve elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor
            PEFTB elnök

4) Csanytelek Község közigazgatási területén található belvízelvezető rendszer felülvizsgálatáról
szóló tájékoztató elfogadása
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Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

5) Ivóvízminőség- javító programban való részvétel
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

6) Egyebek

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.

Tárgy: Előadó:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok Kató Pálné jegyző
végrehajtásáról

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítést nem tett, viszont megerősítette a korábban írásban kiadott
beszámolót.

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.

79/a/2009. (XII.  18.) Ökt határozat

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző által 59/2008. (XI. 07.) Ökt, 13/2009.
(III. 31.) Ökt,  34/2009. (V. 29.) Ökt, 39/2009. (VI. 16.) Ökt,  44/2009. (VIII. 13.) Ökt, 48/2009. (IX.
29.) Ökt, 49/2009. (IX. 29.) Ökt határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját változtatás nélkül
elfogadta.

Határozatról értesítést kap:
- Képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Fogó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző
- Irattár

1) Napirend

Tárgy: Előadó:
Rendeletek felülvizsgálata Forgó Henrik polgármester

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

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

1/a)

A képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy az SZMSZ több rendelkezésének módosítását, kiegészítését a már
hatályban lévő helyi önkormányzati rendeletekkel való összhang megteremtése indokolja, továbbá az
Alkotmánybíróság több olyan döntése figyelembe vétele, melynek értelmében a helyi önkormányzati
rendeletnél magasabb szintű jogszabályokban megfogalmazott rendelkezéseket helyi jogszabályba miként
lehet belefoglalni. Felesleges joganyagot keletkeztet a törvényi rendelkezés helyi rendeletbe való szószerinti
megjelenítése, ezért a helyi  joganyag tisztítása érdekében javasolta ezen rendelkezések elhagyását, annak
ellenére, hogy a szervezet belső működését nagyban segítette ezen szabályok helyi szabályokkal együtt való
megjelenítése. A rendelet 1/a mellékletének hatályon kívül helyezése és 1. mellékletre való módosítása
indokolt, annak hatályba lépése időpontja okán. Elmondta, hogy tárgyi rendelet tervezetet az Ügyrendi  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 a képviselő- testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 29/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendeletét.

1/b)

Az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy fenti rendelet módosítását elsősorban az előző
ugyanezen tárgyú rendelet hatályba lépése óta eltelt időszak alatt az önkormányzat ingó- és ingatlan
vagyonában bekövetkezett változások alapozzák meg, melyet e rendelet- tervezet 1. és 2. melléklete,
valamint 1. függeléke tartalmaz. A rendelet- tervezetben az ingó- és ingatlan vagyon értékesítésére irányuló
eddigi 500 ezer Ft összeghatárt 1.000 ezer Ft összegre indítványozom emelni a rendelet- tervezet 6. §-a (3)
bekezdése, 7. §-a (2), (3) bekezdése szerint, továbbá a 6. §-a kiegészítését (11) és (12) bekezdéssel,
tekintettel arra, hogy az, az önkormányzati vagyon gyarapodását szolgálja. Tájékoztatta a képviselő- testület
tagjait arról, hogy tárgyi rendelet tervezetet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző és
Foglalkoztatáspolitikai Bizottság megtárgyalta, elfogadta és változtatás nélkül terjeszti be azt a Képviselő-
testület elé elfogadásra.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Balog Károly 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 az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog
gyakorlásának szabályairól  szóló 30/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendeletét.
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1/c)

A köztisztviselők juttatásairól szóló

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy az Országgyűlés jelentősen átalakította a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvényben (Ktv.)  a természetbeni juttatásokként adható béren kívüli juttatások
körét. A  Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló
2009. évi CIX. tv. 1. §-a (13) bek. értelmében a Ktv. 49/F. §-a 2010. január 1-jétől  úgy módosul, hogy a
köztisztviselő cafetéria-juttatásként az Szja-ban már említett meghatározott mértékig és feltételekkel
jogosult - abból a köztisztviselő választása szerinti igénybe vételére. Emlékeztette a képviselő- testület
tagjait arra, hogy a képviselő- testület 35/2007. (XI. 29.) Ökt rendelete szabályozta a köztisztviselők
juttatásait, melyet a Ktv. 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján alkotott a köztisztviselők szociális, jóléti,
kulturális, egészségügyi juttatásaikról, szociális és kegyeleti támogatásokról, melyben több olyan juttatás is
szerepel, amely a fent leírtak értelmében a cafetéria-juttatásba sorolt, melynek helyi rendeletbe való
szabályozására felhatalmazással a testület nem bír. Erre tekintettel kezdeményezte a rendelet II. fejezete
értelmező rendelkezések elhagyását, a III. fejezet II. fejezetre változtatását akként, hogy a köztisztviselők
juttatása szabályozása cím alá besorolt az illetmény megelőlegezése (4. §), a köztisztviselők illetménye
kiegészítése (5. §), a köztisztviselők pihenését elősegítő támogatás (7. §), a köztisztviselők szociális
támogatásai (8. § (1) bek.). a köztisztviselők egészségmegőrző támogatás szabályai (10. § (5) bek.), a
köztisztviselők magánnyugdíjpénztrári tagdíja átvállalása szabályozása (12. §) maradjon el.
A rendelet végrehajtási rendelkezései közül a 14. §-a (3) bek. elhagyását javasolta, mivel a közszolgálati
szabályzat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata függeléke, és mint függelék, testületi
jóváhagyás nélkül munkáltató által cserélhető. Értelemszerűen a rendelet 1. melléklete is átalakul a fent
leírtak szerint. A jelzett Ktv-t módosító törvény felhatalmazása alapján a Kormány által a cafetéria-juttatás
kifizetésének rendjét és módját, a visszafizetés rendjét szabályozó rendelete szerint kerülhet sor a
Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzatának akkénti módosítására, melyről  annak megjelenése után
intézkedik.  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:

Majzik József képviselő: Egyetértett a Jegyző asszony által elmondottakkal és javasolta a rendelet-
tervezet  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 köztisztviselők juttatásairól szóló 31/2009. (XII.
18.) önkormányzati rendeletét.

1/d)

Az iparűzési adóról

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a helyi iparűzési adóra vonatkozóan rendeletalkotásra
irányuló szabályozást  a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (Htv.) és az adózás rendjéről  szóló 2003. évi
XCII. tv. (Art.) ír elő. Hatáskörváltozás okán a 2010. évtől kezdődő adóévekre vonatkozó iparűzési
adóigazgatás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításról szóló 2009. évi
LXXVII. (Krtv.) 66. §-a, a Htv. 43. §-a (2) és (3) bekezdését 2010. január 1-jei hatállyal akként módosítja,
hogy az önkormányzat adórendelete helyi iparűzési adóra vonatkozóan nem tartalmazhat eljárási
szabályokat, többek között az adóelőleg- részlet esedékességére sem.
A Htv. módosítására tekintettel az önkormányzat jelenleg hatályos 26/2007. (XI.29.) Ökt rendelete
módosítását kezdeményezte a becsatolt rendelet- tervezet szerint. Tájékoztatta a képviselő- testület tagjait,
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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, 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 iparűzési adóról szóló 32/2009. (XII. 18.)
önkormányzati rendeletét.

2) Napirend

Tárgy: Előadó:
Támogatási igénylés benyújtása EMVA program keretében Forgó Henrik polgármester
a Polgármesteri Hivatal épületének külső felújítására Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a 159/2009. (XI. 19.) FVM rendelet alapján
az MVH a 181/2009. (XI. 24.) közleményében körülírja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó (EMVA) a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénylési rendjét. E
programkörben pályázható a Polgármesteri Hivatal épületének külső felújítása, melynek pályázat benyújtási
határideje 2009. december 20. A beruházás előzetes becslésen alapuló várható összköltsége 28.046 e Ft,
saját forrás fedezete 5.405 e Ft.

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 bizottság tagja: Támogatta a Polgármesteri Hivatal épületének külső felújítására a pályázat
benyújtását.

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.

80/2009. (XII. 18.) Ökt. Határozat

Tárgy: Támogatás igénylés benyújtása az EMVA program keretében a Polgármesteri Hivatal külső
            felújítására

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból elnyerhető, a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatások keret
terhére a Polgármesteri Hivatal épületének külső felújítására.
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2.) Az 1.) pontban jelzett fejlesztési célkitűzés tervezett bekerülési összköltségét az előzetes
költségkalkulációk alapján 28.046 eFt-ban (azaz: huszonnyolcmillió-negyvenhatezer forintban) hagyja
jóvá a Képviselő-testület.

3.) A 2.) pontban jelzett tervezett összköltségből az igényelt támogatás összege: 22.641 eFt (azaz:
huszonkettőmillió-hatszáznegyvenegyezer forint) míg az önkormányzat által garantált saját forrás
fedezete 5.405  eFt (azaz: ötmillió-négyszázötezer forint).

4.) A képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy
a pályázat előkészítésével, elkészítésével és benyújtásával összefüggő nyilatkozatokat, megbízásokat,
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. december 20.
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

3) Napirend
Tárgy: Előadó:

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete Forgó Henrik polgármester
2010. évi munkaterve elfogadása Kató Pálné jegyző

Bali József ÜB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Képviselő- testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzata 36. §-a (1) bekezdése értelmében a Képviselő- testület éves munkatervének megfelelően
ülésezik. Az önkormányzat Képviselő- testülete 2010. évi munkatervére tett javaslat változtatás nélküli
elfogadását indítványozta. Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi 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 7 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

81/2009. (XII.  18.) Ökt határozat

Tárgy: A Képviselő-testület 2010. évi munkaterve elfogadása
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Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester és a jegyző
előterjesztésében tárgyi napirendet, melyet változtatás nélkül elfogad és megalkotja a 2010. évi
munkatervét.

2) A Képviselő-testület a soros üléseit általában kéthavonta egy ízben tartja.

Az ülések tervezett időpontja: minden negyedik péntek délután 13.00 óra
Az ülések helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

3) Napirendek ismertetése:

Január vagy Február
Napirend
1) 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet elfogadása közmeghallgatás keretében

Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
              Településfejlesztési Bizottság Elnöke, Ügyrendi Bizottság Elnöke

Előkészítésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt elő:
– Polgármester,
– Jegyző,
– Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság,
– Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselői,
– Ügyrendi Bizottság Elnöke
– Tagintézmények Vezetői,
– Civil szervezetek vezetői

2) Közbeszerzési Intézkedési Terv véleményezése
Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési

Bizottság Elnöke, Ügyrendi Bizottság Elnöke
Előkészítésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt elő:

Polgármester,
Jegyző,
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság
Ügyrendi Bizottság Elnöke,
Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselői

3) Köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározása
Előkészítésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt elő:

– Polgármester,
– Jegyző,
– Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság,
– Ügyrendi Bizottság Elnöke

Március
Napirend
1) Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
 Településfejlesztési Bizottság Elnöke, Ügyrendi Bizottság Elnöke
Előkészítésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt elő:
– Polgármester,
– Jegyző,
– Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság,
– Ügyrendi Bizottság,
– Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselői,



11

– Tagintézmények Vezetői,
– Civil szervezetek vezetői

2) Falunap előkészítése
Előadó: Alpolgármester
Előkészítésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt elő:

– Polgármester,
– Jegyző,
– Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság
– Tagintézmények Vezetői,
– Civil szervezetek vezetői.

Május
Napirend:
1) KÉBSZ Kft mérlegbeszámolója

Előadó: KÉBSZ Kft ügyintézője
Előkészítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt elő:
– KÉBSZ Kft ügyvezetője,
– Polgármester,
– Jegyző.

2) A helyi Rendőrőrs tevékenységéről beszámoló
Előadó: Rendőrőrs parancsnoka
Előterjesztésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt elő:

– Jegyző,
– Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság.

3) Átfogó értékelés Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak
ellátásáról
Előadó: Kató Pálné jegyző, Patainé Gémes Tímea szociális irodavezető.
Előterjesztésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt elő:

- Jegyző
- Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke,
- Gyermekjóléti Szolgáltató, Családsegítő Szolgáltató.

Június - Július
Tanácskozási szünet.

Augusztus
Napirend
1) Beszámoló a 2010. évi költségvetés első félévi helyzetéről

Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
 Településfejlesztési  Bizottság Elnöke.

Előkészítésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt elő:
– Polgármester,
– Jegyző,
– Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság,
– Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselői,
– Tagintézmények Vezetői,
– Civil szervezetek vezetői.

Október
1) A helyi rendeletek felülvizsgálata

Előadó: Jegyző, Ügyrendi Bizottság
Előkészítésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt elő:
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– Jegyző,
– Ügyrendi Bizottság Elnöke,
– Civil szervezetek vezetői (helyben).

2)  Beszámoló a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság
munkájáról
Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és

             Településfejlesztési  Bizottság Elnöke
Előkészítésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt elő:

– Jegyző,
– Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság,
– Könyvvizsgáló,
– Belső ellenőr.
–

3) Közszolgáltatók költségkalkulációi véleményezése
Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és

 Településfejlesztési  Bizottság Elnöke
Előkészítésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt elő:

- Polgármester,
- Jegyző,
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság.

4) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása munkájáról szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és

 Településfejlesztési  Bizottság Elnöke
Előkészítésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt elő:

- Polgármester,
- Jegyző,
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság,
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete Vezetője (felkérésre).

November
1) A 2010. évi költségvetés harmadik negyedéves áttekintése

Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
             Településfejlesztési  Bizottság Elnöke

Előkészítésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt elő:
– Polgármester,
– Jegyző,
– Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság,
– Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselői.

2)  Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának előkészítése
Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és

 Településfejlesztési Bizottság Elnöke
Előkészítésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt elő:

– Polgármester,
– Jegyző,
– Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság,
– Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselői
– Tagintézmények Vezetői,
– Civil szervezetek vezetői,
– KÉBSZ Kft ügyvezetője.

3) Belső ellenőrzésről szóló összefoglaló beszámoló megtárgyalása
Előadó: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
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   Településfejlesztési Bizottság Elnöke.
Előkészítésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt elő:

- Polgármester,
- Jegyző,
- Belső ellenőr,
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság.

Az írásos anyagok leadásának határideje: az ülés előtt 8 nappal.

Az ülésre, a napirendi pont tárgyalására, az érintett személyek, szervezetek képviselője körének
meghívásáról a polgármester dönt.

Állandó meghívott: Jegyző, Irodavezetők, tag-intézményvezetők, civil szervezetek vezetői, KÉBSZ Kft.
                            ügyvezetője

Végrehajtás határideje: folyamatos
Felelős: Kató Pálné jegyző

Határozatról értesítést kap:
- Képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Munkatervben érintettek
- Irattár

4)   Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község közigazgatási területén található Forgó Henrik polgármester
belvízelvezető rendszer felülvizsgálatáról szóló tájékoztató Kató Pálné jegyző
elfogadása Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a képviselő- testület tagjait, hogy 2009. december 07-én a
33/2009. (II. 20.) Korm. rendelet értelmében a község területén található belvízelvezető csatornák
állapotának vizsgálata megtörtént. A bejárásról készült jegyzőkönyvet megküldte a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Csongrádi Polgári Védelmi Irodájának. Ismertette a jegyzőkönyvben
rögzített megállapításokat. Javasolta az előterjesztés elfogadását és képviselő- testület elé terjesztését
változtatás nélküli elfogadásra.

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést az 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 7 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

82/2009. (XII. 18.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község közigazgatási területén található belvízelvezető rendszer felülvizsgálatáról
            szóló tájékoztató elfogadása
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Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete napirendje keretében megtárgyalta Csanytelek
Község közigazgatási területén található belvízelvezető rendszer felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót,
melyet változtatás nélkül elfogad.

Határozatról értesítést kap:
- Képviselő- testület tagjai (Helyben)
- Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Irodája (Csongrád)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Irattár

5) Napirend

Tárgy: Előadó:
Ivóvízminőség programban való részvétel Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyző
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Emlékeztette a képviselő- testület tagjait arra, hogy már több ülésen is
adott tájékoztatást a település ivóvízminőségére vonatkozóan, amely a megengedett határértéken túli, de a
megengedett mérési határon belüli ammónia jelenlétét mutatja,  valamint az ivóvízminőség- javító
konzorciumban való részvétellel kapcsolatosan. Elmondta, hogy a jelenlegi konzorciumi tagság olyan
pénzügyi kockázatot jelent településünk önkormányzatára nézve, hogy akár 10 év távlatában is
megkérdőjeleződik a település fejleszthetősége az önkormányzat konzorciumban való részvétele okán, kb.
24,2–48,5 millió önrészre hitel felvétele miatt. Ennek elkerülése, illetve a fent írt jogkövető magatartás
érdekében más alternatív megoldás kidolgozása válik szükségessé, amely  bekerülési költsége
nagyságrendekkel alatta marad a fent írt önerő összegénél. Ennek megvalósításához a jelenleg hatályos
vonatkozó jogszabály módosíttatására lenne szükség akként, hogy településünk Csongrád Kistérségen
belül alakítandó konzorciumban való részvételével oldaná meg alternatív módon – amennyiben egyáltalán
szükséges – az ivóvízminőség javítását. Javasolta az előterjesztés elfogadását.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

83/2009. (XII. 18.) Ökt határozat

Tárgy: Ivóvízminőség- javító programban részvétel

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat
arra, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-a (4) bek. szerinti önkormányzati
kötelező feladat- és hatáskörébe tartozó egészséges ivóvíz ellátása érdekében az ivóvíz minőségi követelményeiről és
az ellenőrzés rendjéről a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete módosíttatását az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztériumnál kezdeményezze annak érdekében, hogy Csanytelek Község
kikerülhessen a Dél- Alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Konzorciumból, mert a vízbiztonságot
fokozó beruházásokra, illetve alternatív ivóvízminőség-javító beruházásokra a Csongrádi Kistérség
településeivel kíván konzorciumot alapítani.
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Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: adott feladat végrehajtását követő képviselő- testületi ülés

Határozatról értesítést kapnak:
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (Budapest)
Bedő Tamás Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke (Csongrád)
Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Konzorcium Konzorciumi Tanácsa (Szeged)
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete tagjai (Helyben)
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző és általa
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
Irattár

-
Egyéb bejelentések

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott az önkormányzati helyi adóbevételekről, amely jelenleg 109 %-os
teljesítést mutat, a hátralékokról, a tett és teendő intézkedésekről. Elmondta, hogy az adózók körül egyre
többen szüntetik meg a takarékszövetkezetnél vezetett számlájukat, így a küldött inkasszót nem tudja a
pénzintézet foganatosítani.
Szólt arról, hogy a Magyar Államkincstár által végzett szociális intézményi ellátás ellenőrzéséről készült
jelentést megkapta, melyre az észrevételt megtette.

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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