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5/2009.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

2009. március 31-én (kedden)
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott

soros nyílt ülésének
Jegyzőkönyve

Napirend:

A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről

1) Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök,  Márton
             Erzsébet SZEOKS elnök

2) Az önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól szóló rendelet  hatályon kívül helyezése az
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 7/2008. (V. 28.) Ökt rendelet
módosításával
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Márton
             Erzsébet SZEOKS elnök

3) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor
            PEFTB elnök, Márton Erzsébet SZEOKS elnök

4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor
             PEFTB elnök, Márton Erzsébet SZEOKS elnök

5) Az önkormányzat 2008. évi pénzmaradvány felosztása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

6) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2009. évi közbeszerzési terve jóváhagyása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

7) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2009. évi közbeszerzési szabályzata
módosítása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

8) A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzési eljárások rendjéről szóló szabályzat
elfogadása
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Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

9) Csanytelek Község Önkormányzata Közfoglalkoztatási Terve jóváhagyása
 Előadó: Forgó  Henrik  polgármester,  Kató  Pálné  jegyző,  Pető Sándor  PEFTB  elnök,  Márton

Erzsébet SZEOKS elnök

10) Az önkormányzat 2008. évről szóló éves belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

11) Csanytelek, Kossuth u. 17. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ág változtatása
jóváhagyása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

12) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ épületének energetikai korszerűsítése pályázata
benyújtása támogatása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

13) Egyebek
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Mucsi István alpolgármester
Forgó János képviselő
Márton Erzsébet képviselő
Majzik József képviselő
Széll Csabáné képviselő
Pető Sándor képviselő

Távolmaradását bejelentette: Balog Károly képviselő
Bali József képviselő
Györgyiné Mészáros Erzsébet képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Kató Pálné Jegyző
Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,

jegyzőkönyvezető
Tóth Józsefné Adó- és pü. irodavez.
Csányi László Adó- és pü. irodavez. h.
Szabó Ferenc tag-intézményvezető
Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezető
Ambrus László ügyvezető
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, három 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) Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök,  Márton
             Erzsébet SZEOKS elnök

2) Az önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól szóló rendelet  hatályon kívül helyezése az
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 7/2008. (V. 28.) Ökt rendelet
módosításával
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Márton
             Erzsébet SZEOKS elnök

3) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor
            PEFTB elnök, Márton Erzsébet SZEOKS elnök

4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor
             PEFTB elnök, Márton Erzsébet SZEOKS elnök

5) Az önkormányzat 2008. évi pénzmaradvány felosztása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

6) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2009. évi közbeszerzési terve jóváhagyása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök



6

7) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2009. évi közbeszerzési szabályzata
módosítása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

8) A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzési eljárások rendjéről szóló szabályzat
elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

9) Csanytelek Község Önkormányzata Közfoglalkoztatási Terve jóváhagyása
 Előadó: Forgó  Henrik  polgármester,  Kató  Pálné  jegyző,  Pető Sándor  PEFTB  elnök,  Márton

Erzsébet SZEOKS elnök

10) Az önkormányzat 2008. évről szóló éves belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

11) Csanytelek, Kossuth u. 17. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ág változtatása
jóváhagyása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

12) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ épületének energetikai korszerűsítése pályázata
benyújtása támogatása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

13) Egyebek

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

1) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének Forgó Henrik polgármester
végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Kató Pálné jegyző

Bali József ÜB elnök
Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv  mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy a beszámoló központi szabályozókban
megadott szempontokra épül, mely átfogó képet nyújt az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról.
Részletesen ismertette a beszámolóban foglaltakat. Hozzáfűzte, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi
Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje
keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a képviselő- testület elé. Indítványozta
a rendelet- tervezet változtatás nélküli elfogadását.

Forgó Henrik polgármester: Megköszönte mindenkinek a munkáját, aki részt vett a beszámoló
elkészítésében. Hangsúlyozta, hogy a pénzügyi iroda köztisztviselői napra kész információja birtokában
lehet felelősségteljes döntéseket hozni, amely a község érdekét szolgálja. Felkérte Varga Jánosné
könyvvizsgálót, a költségvetési rendelet- tervezettel kapcsolatos észrevétele megtételére.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:
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Varga Jánosné könyvvizsgáló: Elmondta, hogy a 2008. december 31.-i fordulónapra elkészített éves
beszámoló és zárszámadási rendelet-tervezet vizsgálatát elvégezte. A könyvvizsgálat keretében elvégzendő
feladatok az önkormányzat befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek
és kötelezettségeinek, pénzmaradványának és eredményének vizsgálata, a vagyoni- és pénzügyi helyzet
elemzése. Megállapította, hogy a beterjesztett rendelet- tervezet és kapcsolódó mellékletei a 217/1998.
(XII. 30.) Korm rendeletben előírtaknak megfelelően készült el. Hangsúlyozta, hogy a tervezet az
önkormányzat gazdálkodásának általános megítéléséhez, a valós helyzet megismeréséhez elegendő
információt nyújt. Az önkormányzat 2008. évi pénzügyi helyzete a lehetőségekhez képest stabil, a hiányt le
tudta dolgozni, mely példa értékű a jelenlegi állami forrásszabályozási környezetben. A gazdálkodáshoz
újabb hitelt nem vett fel, vagyona nőtt a beruházások és felújítások miatt, a zárszámadási előterjesztés
tartalmazza a vagyonkimutatást. A könyvvizsgálat során megállapította, hogy az egyszerűsített éves
beszámoló összeállítása a jogszabályi előírásoknak figyelembevételével történt, ezért azt hitelesítő
záradékkal látta el.

Mucsi István alpolgármester: Megállapította, hogy az önkormányzat 2008. évi gazdálkodása a képviselő-
testület iránymutatását tükrözi. Elfogadásra javasolta a beszámolót.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből
megállapította, hogy a képviselő- testület egyhangúlag 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás
nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az önkormányzat  2008. évi költségvetésének végrehajtásáról  szóló
3/2009. (III. 31.) Ökt rendeletét.

2) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól Forgó Henrik polgármester
szóló rendelet hatályon kívül helyezése az egyes Kató Pálné jegyző
önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló Bali József ÜB elnök
7/2008. (V. 28.) Ökt rendelet módosításával Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy az önkormányzat 2007. augusztusában átadta az általa alapított
szociális intézmény fenntartói jogát a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján és kétoldalú megállapodás
szerint a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának így nem direkt, hanem közvetett módon hoz döntést
az intézményre vonatkozóan a Társulási Tanács által. Tekintettel arra, hogy a szociális intézményben
nyújtandó kötelező alapszolgáltatások és szakosított ellátások igénybe vétele feltételeit az Szt. szabályozza,
ezért  rendeletben való megismétlése indokolatlan, az AB döntése értelmében felesleges is, mivel
túlszabályozáshoz vezet. Kezdeményezte fenti tárgyú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését és
új más tárgyú, az Szt. felhatalmazása szerinti rendelet alkotását. Hozzáfűzte, hogy tárgyi előterjesztést az
Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság  és a
Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport 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 rendelet-tervezetet, 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 4/2009. (III. 31.) Ökt rendeletét.

3) Napirend

Tárgy: Előadó:
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Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló Forgó Henrik polgármester
rendelet megalkotása Kató Pálné jegyző

Bali József ÜB elnök
Pető Sándor PEFTB elnök
Márton Erzsébet SZEOKS

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Hangsúlyozta, hogy az évek óta bevett gyakorlatot erősítve ismét egységes
szerkezetbe terjesztette be tárgyi rendelet- tervezetet megvitatásra és javaslattételre, melynek módosítását
az Szt. aktuális változásai tették szükségessé. Felhívta a képviselő- testület tagjai figyelmét, hogy a
könnyebb eligazodás érdekében a módosításokat dőlt betűvel jelezte. Részletesen ismertette a
változásokat. Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság  és a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a
képviselő- testület elé. Javasolta a rendelet- tervezet megvitatás utáni elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből
megállapította, hogy a képviselő- testület egyhangúlag 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás
nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2009.
(III. 31.) Ökt rendeletét.

4) Napirend

Tárgy: Előadó:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,  Forgó Henrik polgármester
igénybevételéről, és a fizetendő térítési díjakról szóló Kató Pálné jegyző
rendelet megalkotása Bali József ÜB elnök

Pető Sándor PEFTB elnök
Márton Erzsébet SZEOKS
elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a képviselő- testület tagjait arról, hogy a Társulási Tanácsnak nincs
rendeletalkotási joga, ezért döntéseit a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. törvény 13. §-a értelmében határozat formájában hozza meg, ugyanakkor az Szt. a
szociális intézmény fenntartója számára rendeletben való szabályozást ír elő. Az önkormányzás jogán a
szociális intézményben nyújtandó szolgáltatások igénybevételének díjtétele megállapítása nem vitatható el a
település önkormányzatától. A túlszabályozás elkerülése érdekében, javasolta, hogy a társulási tanács által
jóváhagyott, a helyi képviselő- testület által elfogadásra javasolt intézményi szakmai programot emelje be a
képviselő- testület tárgyi rendelet 4. mellékleteként. Ezzel eleget tesz a képviselő- testület az Szt. szerinti
rendeletalkotási kötelezettségének és biztosítja az intézmény működési engedélyéhez szükséges alapiratok
társulási tanács általi jóváhagyása lehetőségét és minden társult önkormány intézménye egységes szerkezeti
feladat- ellátását az adott szociális intézmény szakmai programja révén. Ahhoz, hogy a szociális intézmény feladat-
ellátása finanszírozható legyen, szükséges a szociális szolgáltatásokat igénybevevők szociális helyzetéhez és
anyagi, jövedelmi viszonyaihoz igazodó intézményi térítési díj kiszabása, amelyet az árak és díjak
megállapítására vonatkozó törvény értelmében jogszabályban rögzítetten kell érvényre juttatni. Ismertette
az intézményi térítési díjak megállapítására vonatkozó szabályokat. Hozzáfűzte, hogy tárgyi előterjesztést
az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és
a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság napirendje keretében tárgyalta és
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változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a képviselő- testület elé. Javasolta a rendelet- tervezet
megvitatás utáni elfogadását és a rendelet megalkotását.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezető: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Remény Szociális
Alapszolgáltató Központban a rendelet- tervezetet ismertette az Érdekképviseleti Fórum tagjaival, akik
egyetértettek azzal, képesek a díjtételek, ill. személyi térítési díj megfizetésére.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből
megállapította, hogy a képviselő- testület egyhangúlag 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás
nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról  szóló 6/2009. (III. 31.) Ökt rendeletét.

5) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa Forgó Henrik polgármester
felosztása jóváhagyása Kató Pálné jegyző

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

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy a 2008-as év költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló
részeként meghatározásra került az önkormányzat előző évi pénzmaradványa, melynek összege 9.119.-
eFt. Javasolta, hogy az igénybe vehető pénzmaradványból 5.000.000,-Ft a megújuló energiaforrások
hasznosításához és az energia megtakarítást eredményező fejlesztési, felújítási célkitűzések megvalósítása
során önerő fedezetre, 4.128.159.- Ft működési célú általános tartalékra kerüljön felosztásra. 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 7 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

9/2009. (III. 31.) Ökt határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa felosztása

Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évben ténylegesen igénybe vehető
előző évek pénzmaradványát 9.128.129.- Ft-ban hagyja jóvá.

2) Az 1) pontban meghatározott pénzmaradvány összegéből 5.000.000.- Ft fejlesztési tartalékra, míg
4.128.159.- Ft általános működési tartalékra történő elkülönítését határozza meg a  Képviselő-
testüket.

3) A 2) pontban rögzített fejlesztési tartalék keret szolgálhatja a megújuló energiaforrások
hasznosításával, illetve energia költség megtakarítást eredményező fejlesztési, felújítási
munkák teljes önerős költségtöbbleteit, illetve pályázati saját forrás fedezeteit. A működési
általános tartalék keret szolgálhatja a közcélú foglalkoztatáshoz, a karbantartási és
állagmegóvási többletfeladatokhoz kapcsolódó, a várható központi megszorító
intézkedésekhez és adó jogszabály módosításokhoz kapcsolódó költségtöbbletek fedezeteit.
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4) A tartalék keretek igénybevétele a 3.) pontban részletezett tényleges forrásszükségletek ismeretében
kerülhet igénybevételre a költségvetési rendelet módosításaként.

Végrehajtás határideje: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyző
Beszámolás határideje: az I. félévi költségvetési beszámoló beterjesztésének időpontja

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

6) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-  Forgó Henrik polgármester
testülete 2009. évi közbeszerzési terve elfogadása Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a közbeszerzésekről szóló módosított 2003. évi
CXXIX. törvény 22.§-a (1) bek. d) pontja szerinti ajánlatkérőként a Kbt. 5. §-a értelmében évente
közbeszerzési tervet kell készítenie az önkormányzatnak az adott év április 15-ig. A közbeszerzési törvény
értékhatárai 2009. április 1-től megváltoznak, az új eljárásrend szerint az egyszerű és a nemzeti
eljárásrendek összevonására kerül sor. Ismertette a figyelembe veendő értékhatárokat és ezek figyelembe
vételével elkészített közbeszerzési tervet. 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 7 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

10/2009. (III. 31.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2009. évi közbeszerzési terve

Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a (Pénzügyi Ellenőrző és
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatát figyelembe véve) a tárgyi
előterjesztésben  foglaltakat  és  rögzíti,  hogy  a  hatályos  rövid,  közép,  és  hosszú-  távú  gazdasági
program, valamint a 2009. évi önkormányzati költségvetésben eredeti előirányzatként megjelölt
keretszámok alapján nem indokolt konkrét intézkedés kezdeményezése, így az idei költségvetési
évben – eredetben – közbeszerzési terv készítésére nem kerül sor.

2) Az önkormányzat középtávú terveiben szereplő célkitűzések megvalósításához kapcsolható esetleges
évközi pályázati lehetőségek, illetve konkrét pályázati döntések okán felmerülő évközi közbeszerzési
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terv készítés esetére felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy a konkrét döntésekhez kapcsolódóan évközi
módosításként terjessze a Képviselő- testület elé az aktuálissá váló esetleges terv módosítását.

Végrehajtási határideje: folyamatos
Felelős: Kató Pálné jegyző
Beszámolási határidő: szükség szerint

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

7) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi közbeszerzési Forgó Henrik polgármester
szabályzata jóváhagyása Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a képviselő- testület tagjait arról, hogy a közbeszerzésekről szóló
többször módosított 2003. évi CXXIX. törvényt, a 2008. évi CVIII. törvény jelentősen módosította, több
lépcsős hatályba léptető rendelkezéssel, melyből a 2009. április 1. napja a legközelebbi időpont, majd 2009.
október 1. és 2010. január 1. és július 1. napjával is változást hoz magával. Április 1-től megszűnik a Kbt.
4. melléklete szerinti szolgáltatások beszerzésére eddig alkalmazott egyszerűsített eljárás és két eljárás rend
marad meg, a közösségi eljárásrend és a korábbi nemzeti és egyszerű eljárás összevonásából kialakult
egyszerű eljárás. Fontos kitétel, hogy a közbeszerzési eljárások nagyobb nyilvánosságának biztosítása okán
a Kbt. kategorikusan szabályozza, hogy az eljárás során ki, mit, hogyan és mikor köteles honlapján
megjeleníteni. Részletesen ismertette a közbeszerzési eljárás szabályait. 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 7 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

11/2009. (III. 31.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község  Önkormányzata Képviselő- testülete Közbeszerzési Szabályzata
 jóváhagyása

Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete megtárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság előterjesztésében az önkormányzat
közbeszerzési szabályzatát és azt ezen határozathoz csatolt formában és tartalommal
jóváhagyja, 2009. 04. 01-jén lépteti hatályba.

2) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az új közbeszerzési szabályzat jóváhagyásával
egyidőben a 77/2004.(VIII. 27.) ÖKT határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzatát
hatályon kívül helyezi.
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3) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy ezen
határozattal jóváhagyott közbeszerzési szabályzat rendelkezéseit érintő Kbt. változása okán
folyamatosan gondoskodjon a szabályzatban foglaltak maradéktalan betartásáról, ill. betartatásáról,
továbbá a szabályzat  módosítása bizottság és általa képviselő- testület elé terjesztéséről,  valamint a
szabályzatban rögzített előírások jogszerűsége betartásáról, és tegye meg a szükséges intézkedést a
jogsértések megakadályozására.

Végrehajtás határideje: folyamatos
Felelős: Kató Pálné jegyző
Beszámolás határideje: szükség szerint az illetékes bizottság és képviselő- testület elé terjesztéssel

Határozatról értesítést kapnak:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Polgármesteri Hivatal érintett Irodavezetői
- Irattár

8) Napirend

Tárgy: Előadó:
A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzési Forgó Henrik polgármester
eljárások rendjéről szóló szabályzat elfogadása Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX törvény
módosítása következtében 2008. április 1-től megszűnik a korábbi egyszerű közbeszerzési eljárás, a
nemzeti értékhatárok szintje a korábbi egyszerű eljárások értékhatárának szintjére csökken. Szabályozni
szükséges a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárokat el nem érő
beszerzésekkel kapcsolatos eljárás rendet is. A jelenlegi értékhatárok árubeszerzés és szolgáltatások
esetében 8.000 e Ft-ig, építési beruházások esetén 15.000 eFt nettó becsült értékig terjednek.  A szabályzat
a jelzett értékhatár alatti áru és készletbeszerzések, szolgáltatások, beruházások, felújítások, rekonstrukciós
munkálatok, terv készítések beszerzésére irányuló eljárásrendet rögzíti. 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 rendkívül ésszerű szabályozást tartalmaz a szabályzat,
valós pályázati nagyságrendet veszi figyelembe. A kisebb projekteknél nagyobb önállóságot biztosít a
képviselő- testületnek.

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.

12/2009. (III. 31.) Ökt határozat

Tárgy: A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzési eljárások rendjéről szóló szabályzat
elfogadása

Határozat
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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete megtárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző és
Foglalkoztatáspolitikai Bizottság javaslatát figyelembe véve tárgyi előterjesztésben foglaltakat és a
közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzési eljárások rendjéről szóló, jelen határozat 1.
mellékletétét képező szabályzatot elfogadja.

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Felelős: Kató Pálné jegyző
Beszámolás határideje:  szükség szerint az illetékes bizottság és képviselő- testület elé terjesztéssel

Határozatról értesítést kapnak:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Polgármesteri Hivatal érintett Irodavezetői
- Irattár

9) Napirend
Tárgy: Előadó:

Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi Forgó Henrik polgármester
Közfoglalkoztatási terve elfogadása Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFTB elnök
Márton Erzsébet SZEOKS
elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a képviselő- testület tagjait arról, hogy 2009. január 1-jei hatállyal
módosított Szt. értelmében jelentősen változott az aktív korúak ellátására, segélyezésére, illetve a
közfoglalkoztatásra vonatkozó összefüggő szabályozás.  A jövőben jóval nagyobb hangsúlyt kap a közcélú
foglalkoztatás, melyet az állami foglalkoztatási szolgálattal együttműködve kell az önkormányzatoknak
megszervezni az „Út a munkához” program keretében. Az aktív korúak ellátására jogosult személlyel
közcélú munkára legalább évi 90 munkanapra és legalább napi hat órai munkavégzésre kell határozott
idejű munkaviszonyt létesíteni. Ismertette az Szt. közfoglalkoztatási terv tartalmára vonatkozó előírások
szerint elkészített közfoglalkoztatási tervet, melyet a Dél- alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Csongrádi Kirendeltsége a Szociálpolitikai kerekasztal, a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság
előzetesen véleményezett és változtatás nélkül terjesztette azt a képviselő- testület elé elfogadásra.

Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy már több fórumon is jelezte azon véleményét, hogy ez a
fajta közfoglalkoztatás nem szolgálja a munkanélküliek munkába való visszavezetését, mivel egy ekkora
településen, mint a mi községünk ennyi embernek nem lehet megfelelő munkát biztosítani. Ilyen
költségvetési finanszírozási viszonyok mellett eddig az önkormányzat arra volt kényszerítve, hogy
csökkentse a foglalkoztatotti létszámot, így a Polgármesteri Hivatalban a korábban foglalkoztatott 26 fő
létszáma 11 főre csökkent. 2003-ban 26 fő közhasznú foglalkoztatott dolgozott és a munkájukkal
kapcsolatban sok panasz volt, rossz volt a lakossági visszhang. Az elmúlt évben 16 fő közhasznú
foglalkoztatására kaptunk lehetőséget, ennek a foglalkoztatotti létszámnak volt valós munkája. Ebben az
évben előre láthatólag 70-100 főt kell alkalmazni, ennek káros következményei lesznek valós munka
hiányában.

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.

13/2009. (III. 31.) Ökt határozat
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Tárgy: Csanytelek Község  Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási terve jóváhagyása

Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét képező Csanytelek
Község Önkormányzata 2009. évre szóló Közfoglalkoztatási Tervét változtatás nélkül elfogadja, a
tervben foglaltak  megvalósításához szükséges saját anyagi fedezetének  feltételeit munkabérek
kifizetésére jutó hányadát a költségvetésében biztosítja.
Végrehajtás határideje:  folyamatos, illetve a 2010. évre szóló Közfoglalkoztatási terv elkészítésének

határideje 2010. 01. 31.
Felelős: Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyző

2) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete a 2009. évre jóváhagyott közfoglalkoztatási
tervében rögzített feladatok végrehajtásához szükséges munkaeszközök (kézi és gépi szerszámok,
gépek, munkavédelmi felszerelések, munkaruha, stb.) beszerzésére az önkormányzat 2009. évi
költségvetésében anyagi forrás nem áll rendelkezésre, ezért felhatalmazza Forgó Henrik polgármester
urat e témakörben kiírt pályázat esetén az önkormányzat nevében pályázat benyújtására. Egyben felkéri
Kató Pálné jegyzőt a pályázat elkészítésére és a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos a pályázat kiírásához igazodóan.
Felelős: Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyző
Beszámolás határideje:  pályázat kiírását, ill. pályázat benyújtását, pályázat elbírálását követő képviselő-

testületi ülés

A határozatról értesítést kap:
1) Képviselő- testület tagjai (Helyben)
2) Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatósága
3) Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Csongrádi Kirendeltsége
4) Forgó Henrik polgármester
5) Kató Pálné jegyző és általa
6) Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda Vezetője
7) Adó- és Pénzügyi irodavezető
8) Irattár

10) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat2008. évről szóló belső ellenőrzési Forgó Henrik polgármester
jelentése elfogadása Kató Pálné jegyző

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

Kató Pálné jegyző: Ismertette a belső ellenőr által 2008 évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről
szóló jelentését. Emlékeztette a képviselő- testület tagjait arra, hogy az összefoglalóba foglalt
ellenőrzésekről az elmúlt év folyamán minden ellenőrzés megtörténte után már kaptak tájékoztatást.
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 7 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.
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14/2009. (III. 31.) Ökt határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés elfogadása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete napirendje keretében megtárgyalta Csanytelek
Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és Intézménye 2008. évi ellenőrzéseiről 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

11)   Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek, Kossuth u. 17. sz. alatti önkormányzati Forgó Henrik polgármester
tulajdonú ingatlan művelési ág változtatása jóváhagyása Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy az illetékes építési hatóság határozata alapján elvégzett Csanytelek,
Kossuth u. 17. sz. alatti lakóház teljes bontása után elkezdődik a terület bekerítése és ezt követően egy
szórt köves borítású parkolásra alkalmas terület kialakítása, amely lehetővé teszi a hivatali ügyfelek, a
gazdasági társaság ügyfelei és alkalmazottai számára a gépkocsik tárolását. Az ingatlan-nyilvántartásról
szóló módosított 1997. évi CXLI. törvény értelmében, mint az ingatlan tulajdonosa az ingatlan művelési
ágában bekövetkezett változásokról 30 napon belül köteles bejelentést tenni az illetékes ingatlanügyi
hatósághoz. Ahhoz, hogy a bejelentés átvezetése is megtörténjen a fenti jogszabály értelmében a képviselő-
testületnek döntését határozatba kell foglalnia és ezzel együtt kell beterjeszteni a kérelmet elbírálásra.
Hozzáfűzte, 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: Támogatta a parkolásra alkalmas terület kialakítását, mivel így a Kossuth
utcán megszűnik a parkolás a járdát a célnak megfelelően lehet használni.

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.

15/2009. (III. 31.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek, Kossuth u. 17. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ág
            változtatása jóváhagyása

Határozat
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1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete a tulajdonában lévő Csanytelek,
Kossuth u.17. sz. alatti, 46/2 helyrajzi számú, 0803 m2 területű, belterületi, eddigi kivett,
lakóház, udvar elnevezésű ingatlana művelési ágát kivett, közterületre változtatja,
változatlan  m2 területtel.

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az 1) pontban meghatározott művelési ág
változás céljaként a terület bekerítése és ezt követően egy szórt köves borítású parkolásra alkalmas - de nem
parkoló – kialakítását határozza meg, amely lehetővé teszi úgy a hivatali ügyfelek, mint a gazdasági társaság
ügyfelei és alkalmazottai számára a gépkocsik tárolását, ezzel a Kossuth utcai érintett járda szakasz
funkciójának megfelelő hasznosítását, a közlekedés biztonságosabbá tételét is.

3.)  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy a HÓD-
GEOCODE BT  21/2009. sz. alatt elkészített változási vázrajza és e határozattal kiegészített
kérelmet terjesszen elő az illetékes ingatlanügyi hatóságnál, kérve a művelési ág változás
átvezetését  az ingatlan-nyilvántartásról szóló módosított 1997. évi CXLI. törvény 27. §-ára való
hivatkozással.

Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos
Felelős: Kató Pálné jegyző
Beszámolás határideje: az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott eljárását követő testületi ülés

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

12)     Napirend

Tárgy: Előadó
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ épületének Forgó Henrik polgármester
energetikai korszerűsítése pályázat benyújtásának Kató Pálné jegyző
támogatása Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Napirendet ismertetve elmondta, hogy jelenleg a KEOP-2009-5.3.0/B
azonosító számú pályázat kiírás alapján lehetőség nyílik arra, hogy a szociális intézmény vonatkozásában
egy komplex energia hatékonysági korszerűsítési megvalósításhoz pályázat kerüljön beadásra. A pályázati
programban a támogatás mértéke 60 %, a garantálandó saját forrás fedezet 5. 356.369,-Ft, amelyet az
önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletében eredeti előirányzatként elkülönítetten és a 2008. évi
pénzmaradvány felosztásból kiegészített fejlesztési tartalék keretből javasolt meghatározni.

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, 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.

16/2009. (III. 31) Ökt határozat

Tárgy: A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ épületének energetikai korszerűsítésére
            pályázat benyújtásának támogatása
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Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete támogatja – a Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulása (mint fenntartó) által – azon pályázat benyújtását, mely a Társulás részben
önállóan gazdálkodó intézményeként működő Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
komplex épület energetikai fejlesztésére irányul.

2) A Képviselő- testület a tervezett korszerűsítési munkálatok becsült összköltségét (ÁFA-val)
13.390.922,- Ft-ban hagyja jóvá, melyből a KEOP-2009-5.3.0./B pályázati program keretében
igényelt  támogatás  összege  (60  %)  8.034.553,-  Ft,  a  garantált  saját  forrás  fedezet  (40  %)
5.356.369,- Ft.

3) A Képviselő- testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2) pontban  rögzített saját forrás fedezetet
a 2009. évi önkormányzati költségvetési rendeletben fejlesztési tartalékra elkülönített keretből
biztosítja eredményes pályázat esetén.

4) A Képviselő- testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat, hogy a pályázat
előkészítésével és benyújtásával összefüggő intézkedéseket, nyilatkozatokat és egyéb
kötelezettségvállalásokat az önkormányzat képviseletében megtegye.

5) A Képviselő- testület felkéri Kató Pálné jegyzőt és általa az Adó- és Pénzügyi Iroda vezetőjét,
hogy eredményes pályázat esetén a saját forrás biztosítás keretét (tartalék igénybevétel fejlesztési
célú támogatás értékű kiadásra) költségvetési rendelet módosításaként terjessze a Képviselő-
testület elé.

Végrehajtás határideje: a pályázat benyújtására 2009. március 31-től folyamatos
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester

           Kató Pálné jegyző és általa
          Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője

Beszámolás határideje: a pályázat elbírálását követő Képviselő- testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás Elnöke (Csongrád)
- Képviselő- testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
- Irattár

Egyéb bejelentések

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a hivatal külső irattára elkészült, a polcrendszer
beszerzése van még hátra, melyet rövidesen meg kell oldani.
A buszvárók és azokban elhelyezett padok újrafestése rövidesen megtörténik, egyenlőre az oda  kihelyezett
hirdető táblákra ragasztják a hirdetéseket.
Tájékoztatást adott az Európai Parlamenti képviselő választásról, előkészületeiről, a HVI feladatokról.
Elmondta, hogy a mai nappal Balázs László ügyintéző közszolgálati jogviszonya megszűnt.
A mai naptól el lehet érni a testület új honlapján a közadattárral, közérdekű adatokkal.
Az ASA Kft megkereste zöldhulladék elszállításával kapcsolatosan, részletesen ismertette az ajánlat
tartalmát.
Tájékoztatást adott az önkormányzati adó bevételekről, hátralékokról, a tett és teendő intézkedésekről.
Szólt a következő ülésre várható előterjesztésekről, az alapító okiratok módosításáról, helyi rendeletek
felülvizsgálatáról. Említést tett központi jogszabályok változásáról, amelyet a helyi Hírmondóban közzé
fog tenni.

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

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