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Jegyzőkönyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. április 24-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
Bali József képviselő
Balog Károly képviselő
Forgó János képviselő
Majzik József képviselő
Pető Sándor képviselő

Távolmaradását bejelentette: Széll Csabáné képviselő
Márton Erzsébet 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.

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:

1) A Települési Pályázat Előkészítő Alapból elnyerhető támogatásra való pályázat benyújtása
jóváhagyása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

2) Közfeladatot ellátó költségvetési szervek működésének szervezeti szempontból való
felülvizsgálata
Előadó: Forgó  Henrik  polgármester,  Kató  Pálné  jegyző,  Bali  József  ÜB  elnök,  Pető Sándor

PEFTB elnök

3) Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

4) Egyebek
1) Napirend

Tárgy: Előadó:
A  Települési Pályázat Előkészítő Alapból elnyerhető támogatásra Kató Pálné jegyző
való pályázat benyújtása jóváhagyása

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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Forgó Henrik polgármester: Napirendet ismertetve elmondta, hogy a Csongrád Megyei Közgyűlés
fejlesztési célú pályázat előkészítési feladatok támogatására (TPEA) pályázati felhívást tett közzé a térségi
önkormányzatok részére. Javasolta, hogy a pályázat keretében az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
energia racionalizációs programjához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetéséhez
igényeljenek támogatást, melyben kiemelt szerepet kapna a megújuló energiaforrások kiaknázásának
lehetősége. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének becsült összköltsége 3.000.-eFt, a TPEA
pályázati projekt keretében az igényelt támogatás 2.400.-eFt lehet, melyhez 600.-eFt saját forrást kell
garantálnunk. A saját forrás biztosításához megfelelő keretet nyújt az önkormányzat 2009. évi költségvetési
rendelete fejlesztési tartaléka.

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

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Balog Károly képviselő: Támogatta 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.

17/2009. (IV. 24.) Ökt határozata

Tárgy: A Települési Pályázat Előkészítő Alapból elnyerhető támogatásra való pályázat benyújtása
jóváhagyása

Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete pályázatot nyújt be a Csongrád Megyei
Közgyűlés Elnökének pályázati felhívása alapján a Települési Pályázat Előkészítő Alap 2009. évi
támogatásának elnyerésére. ( A pályázat kódszáma: TPEA/2009.)

2) Az 1) pontban rögzített pályázati projekt célkitűzése: Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése az
önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok (elsődlegesen megújuló energiaforrások hasznosítására
épülő) energia racionalizációs programjának megvalósítása.

3) A Képviselő- testület a TPEA/2009. pályázati projekt becsült összköltségét 3.000 eFt-os
összeggel  hagyja  jóvá,  melyből  az  igényelt  támogatás  összege  (80  %)  2.400  eFt,  míg  az
önkormányzat által garantált saját forrás keret összege 600 eFt.

4) A Képviselő- testület a 3) pontban jóváhagyott  600 eFt-os saját forrás fedezetet eredményes
pályázat esetén az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének fejlesztési tartalékából
biztosítja.

5) A Képviselő- testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat, és felkéri Kató Pálné
jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásával összefüggő nyilatkozatokat az önkormányzat képviseletében
tegyék meg.

Végrehajtás határideje: a pályázat benyújtására 2009. április 30.
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester

         Kató Pálné jegyző
Beszámolás határideje: a pályázat elbírálását követő Képviselő- testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
      -     Képviselő testület tagjai (Helyben)

- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető
- Irattár
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2) Napirend

Tárgy: Előadó:
Közfeladatot ellátó költségvetési szervek működésének Forgó Henrik polgármester
szervezeti szempontból való felülvizsgálata 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 költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) 44. §-a (4) bek rendelkezése alapján a költségvetési szerv
alapítója 2009. május 15-ig köteles felülvizsgálni az irányítása alá tartozó költségvetési szervek közfeladat
ellátásának módját szervezeti szempontból, továbbá a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet által végzett
önkormányzat által átadott közfeladatok Ötv. szerinti közfeladat ellátási módját. A  költségvetési szervek
és a gazdasági társaság, valamint a közalapítvány tevékenységére vonatkozóan a jelenleg hatályos alapító
okiratok Kt. szerinti felülvizsgálatát, illetve esetleges szükséges módosítását 2009. június 1-jéig kell
végrehajtani. Elmondta, hogy a költségvetési szervek alaptevékenységét, kisegítő, kiegészítő és vállalkozói
tevékenységét magában foglaló szakfeladat rend megváltozott, melynek alkalmazása 2010. január 1-jétől
kötelező, viszont idén szeptember 30-ig alapító okiratba beépítendő, melyről bővebben a következő ülésen
ad tájékoztatást. Részletesen ismertette a költségvetési szervek működésének szervezeti szempontból való
felülvizsgálatára tett javaslata „A” és „B” változatát. Javaslatot tett az „A” változat elfogadására. Elmondta,
hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és az „A” változat elfogadását javasolta
változtatás nélküli elfogadásra a képviselő- testületnek, részletekbe menő szakmai, pénzügyi gazdaságossági
és munkajogi szempontok ismertetése által a vonatkozó hatályos kapcsolódó jogszabályokban foglaltak
bemutatásával.

Forgó Henrik polgármester: Az előterjesztés szerinti „A” változat elfogadása mellett érvelt.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Bali József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az „A” változatot támogatta elfogadva a jegyző érveit.

Pető Sándor képviselő: Szintén szakfeladatként való önkormányzati feladatellátás mellett foglalt állást
mind a könyvtár, mind a közösségi szintén működtetése esetén.

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.

18/2009. (IV. 24.) Ökt határozata

Tárgy:  A közfeladatot ellátó költségvetési szervek működésének szervezeti szempontból való
felülvizsgálata

Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete megtárgyalta az önkormányzat jegyzője
írásos előterjesztésében fenti tárgyú napirendjét és az alábbi feladatok végrehajtását rendeli el
azzal,  hogy felkéri a képviselő- testület az önkormányzat jegyzőjét, hogy készítse el:
a) az önkormányzat képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata hatályos

vonatkozó jogszabályoknak (Kt., Áht., Ötv., Ámr., Ket., Ptk.) való megfeleltetését, annak
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mellékletei, függelékei, valamint a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e, annak mellékletei,
függelékei módosítását, továbbá a Polgármesteri Hivatal (mint közhatalmi közfeladatot
ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv) alaptevékenységébe építse be a
közszolgáltatói közfeladatot ellátó területi védőnői szolgálat, közgyűjteményi (könyvtári)
és közművelődési tevékenység (közösségi színtér) működtetését szakfeladatként, és
gondoskodjon annak 2009. július 1. napjától való elláttatásáról;

b) a Csanyteleki Községi Könyvtár (mint részben önálló költségvetési szerv) 2009. június 30.
napjával való megszüntetését kimondó okiratot és terjessze azt a képviselő- tetület elé,

c) a helyi közművelődési feladatok ellátásokról szóló hatályos rendelet annak melléklete,
függelékei akként való  módosítását, amelyben az eddigi közösségi színtér működtetését
(mint közművelődési közfeladatot) a Polgármesteri Hivatal alaptevékenységei közé sorolja be
közszolgáltatói szakfeladatként, melyhez biztosítsa a személyi, tárgyi, anyagi feltételeket
vállalkozói tevékenység folytatása nélkül,

d) az  önkormányzat  100  %-os  tulajdonában  lévő KÉBSZ  Kft alapító okirata módosítását
akként, hogy közszolgáltatói közfeladatként határolja el az önkormányzattól
kiszervezett (Ötv. szerinti) közfeladatai közül:
da) az egészséges ivóvíz szolgáltatás biztosítását,
db) a gyermek-, diák-, és szociális étkeztetés nyújtását,
továbbá a gazdasági társaság eddigi vállalkozói tevékenysége változatlanul hagyása
mellett, a közösségi színtér működtetése 2009. június 30. napjával való
kiszervezésével, annak a Polgármesteri Hivatalhoz szakfeladatként való besorolásával,

e) a Kt. szabályainak megfelelő módon e határozatban rögzített fenti szervezeti változásokat
tükröző

ea)  a Polgármesteri Hivatal (mint közhatalmi közfeladatot ellátó önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv) alapító okiratát,
eb) a KÉBSZ Kft (mint az önkormányzat gazdasági társasága) alapító okiratát,

f) e határozat szerinti döntéseknek megfelelő a szervezeti változások (személyi, vagyoni, anyagi,
munkajogi, egyéb) átvezetését az önkormányzat 2009. évi költségvetésében, (megfeleltetve azt
a hatályos vonatkozó jogszabályoknak is, valamint tegye meg a további szükséges
intézkedéseket az önkormányzati gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása érdekében), és
kellő időben terjessze be a rendelet- tervezetet az illetékes bizottságok és a képviselő- testület
elé jóváhagyásra.

Végrehajtás határideje: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Kató Pálné jegyző
Beszámolás határideje: értelemszerűen

2) Rögzíti a képviselő- testület, hogy az általa alapított Európai Csanytelekért Közalapítvány által
végzett közfeladat ellátásában szervezeti változást nem hajt végre az alapító okiratát
változtatás nélkül tartja hatályban.

3) Rögzíti a képviselő- testület, hogy a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete és a
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása között hatályos feladat-átadási ill. társulási megállapodás
szerint működtetett:
a) Szent László Általános Iskola (Csanytelek, Szent László u. 4/a telephellyel)

közszolgáltató tagintézmény,
b) Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (Csanytelek, Kossuth u. 12.) közszolgáltató

tagintézmény,
c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (Csanytelek, Kossuth u. 39.)

közszolgáltató közintézmény
a Kt. 16. §-a (1) bek. a) pontja szerinti közszolgáltató közintézmények általi (a közoktatási,
nevelési, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi) közfeladatok ellátását szervezeti szempontból
felülvizsgálta és azt változtatás nélkül fenntartja.
Utasítja a képviselő- testület Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy e határozat 3) pontjában
foglalt döntést a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsában ekként képviselje és a
Társulási Tanács döntése előtt a vonatkozó alapító okiratokat véleményezésre terjessze a
képviselő- testület elé.
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4.) Rögzíti az önkormányzat képviselő- testület az önkormányzat közszolgáltatási feladatai
közé tartozó:
a) házi orvosi ellátást 2 házi orvosi körzetben, a jelenleg érvényes vállalkozói szerződésben

foglaltak szerint,
b) a fogszakorvosi ellátást 1 körzetben, érvényes működési engedély alapján megkötött

vállalkozó szerződés szerint,
c) a gyermekorvosi ellátást a település egész közigazgatási területére vállalkozóval kötött

szerződés alapján,
d) a települési kommunális hulladék begyűjtésé, szállítása, ártalmatlanítása tárgyában

a hatályos helyi rendeletben foglalt feltétekkel megkötött közszolgáltatási szerződés
szerint,

e) a kéményseprő-ipari tevékenység végzését a helyi rendeletben szabályozott módon és
feltételeknek eleget tevő közszolgáltatási szerződésnek megfelelően

szervezeti változtatás nélküli láttatja el.

Végrehajtás határideje: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: alapító okiratok beterjesztése időpontja

Határozatról értesítést kap:
– Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben)
– Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (Szeged)
– Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnöke (Csongrád)
– Csanyteleki Községi Könyvtár (Helyben)
– KÉBSZ Kft ügyvezetője (Helyben)
– Európai Csanytelekért Közalapítvány Elnöke (Helyben)
– Forgó Henrik polgármester
– Kató Pálné jegyző és általa
– Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezető
– Irattár

3) Napirend

Tárgy: Előadó:
Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Forgó Henrik polgármester
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása elfogadása

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a képviselő- testület tagjait a DAREH Elnökségi ülésén, majd a
Taggyűlésen hozott döntésekről, a tagfelvételekről és annak Társulási megállapodáson való átvezetése
jogszabályi követelményeiről. Indítványozta a beterjesztett Társulási Megállapodás változtatás nélküli
elfogadását és annak határozatba való rögzítését.

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.

19/2009. (IV. 24.) Ökt határozata

Tárgy:  Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
            Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása elfogadása

Határozat
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Csanytelek Község Önkormányzata képviselő- testülete megtárgyalta a Dél-kelet Alföldi Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodásban foglaltakat és az alábbi döntést hozta:

1) A képviselő- testület a Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását változtatás
nélküli tartalommal elfogadta.

2) A képviselő- testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a módosított Társulási
Megállapodás aláírására.

Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: társulási megállapodás aláírását követő képviselő- testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Dél-kelet alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati

Társulás Elnöke (Orosháza)
- Képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Fogó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző
- Irattár

Egyéb bejelentések

Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy Csanytelek Község Önkormányzata a Példátadó
gyakorlatok pályázata, Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja keretében: a befektetők vonzása a
helyi gazdasági környezet fejlesztésére témakörben az Európa Tanács módszerén alapuló példát átadó
gyakorlatok pályázatán, a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program döntőjében az Együttműködésen
alapuló minőségbiztosítási rendszer keretében történő kertészeti termelés című pályázatával elnyerte a
Legjobb Önkormányzati Gyakorlati Díjat és ezzel együtt  célhoz kötöttség nélkül  szabadon fejlesztésre
fordítható 1 millió forintot.

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a képviselő- testület tagjait arról, hogy a Földhivatalnál  beterjesztette a
Kossuth utcai önkormányzati ingatlan művelési ág változása iránti kérelmet. Az ingatlanon jelenleg a
kerítés építése folyamatban van parkolásra alkalmassá tétele érdekében.
Bejelentette, hogy a virágosításhoz két vállalkozó ajánlott fel térítésmentesen virágpalántát. Szólt a
virágosítási akció jelenlegi állásáról és a parlagfű- irtására irányuló tájékoztatási tevékenysége alakulásáról,
annak várható eredményéről. Beszámolt az önkormányzatot érintő jelentősebb jogszabály változásokról,
kiemelve az eboltás lebonyolításában végbemenő változásokat. Ismertette az önkormányzat adóbeszedési
tervéhez viszonyított adóbevételek alakulását. Szót ejtett a június 7-én lezajló EP választással összefüggő
feladatokról, annak pénzügyi kihatásáról.

Mucsi István alpolgármester: A júliusi falunapokkal kapcsolatosan elmondta, hogy ebben az évben két
napos rendezésre tesz javaslatot, miszerint az első nap a Szent László Általános Iskolánál, a második nap
lovasnapként a szokott helyen zajlana, a testület következő ülésén jóváhagyott programok szerint.

A képviselő- testület kérdés, hozzászólás nélkül tudomásul vette a bejelentésként elhangzottakat.

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

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester                                                                                                  jegyző
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