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7/2009.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

2009. május 15-én (pénteken)
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott

rendkívüli nyílt ülésének
Jegyzőkönyve

Napirend:

1) Csanyteleki Községi Könyvtár intézményi státuszának átalakítással való megszüntetése
jóváhagyása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

2) Pályázat benyújtása a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz az illegális
hulladéklerakók felszámolása tárgyában.
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

3) Egyebek
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Jegyzőkönyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 15-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
Széll Csabáné képviselő
Balog Károly képviselő
Forgó János képviselő
Majzik József képviselő
Márton Erzsébet képviselő

Távolmaradását bejelentette: Bali József képviselő
Pető Sándor képviselő
Györgyiné Mészáros Erzsébet képviselő

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

jegyzőkönyvezető
Patainé Gémes Tímea szociális irodavezető
Csányi László Adó- és pü. irodavez. h.

Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal
résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai
közül 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) Csanyteleki Községi Könyvtár intézményi státuszának átalakítással való megszüntetése
jóváhagyása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

2) Pályázat benyújtása a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz az illegális
hulladéklerakók felszámolása tárgyában.
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

3) Egyebek

1) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanyteleki Községi Könyvtár intézményi státuszának átalakítással Kató Pálné jegyző
való megszüntetése jóváhagyása

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Napirendet ismertetve elmondta, hogy a képviselő- testület a 18/2009. (V.
24.) Ökt határozatával döntött az önkormányzat által ellátott közfeladatok szervezeti formájáról, döntött
arról, hogy a községi könyvtár intézményi státuszát megszünteti és a községi könyvtár működését a
polgármesteri hivatal szervezetén belül szakfeladatként láttatja el 2009. július 1. napjától. A hivatal
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alaptevékenysége kiegészítéseként elláttatja a közszolgáltatási feladatok közül a közgyűjteményi
közszolgáltatási közfeladatot az Ötv. 9. §-a (2) bekezdése felhatalmazása alapján. Hangsúlyozta, hogy nem
a nyilvános könyvtári működtetést szünteti meg az önkormányzat, hanem annak intézményi formában
való ellátását.  Részletes tájékoztatást adott az intézményi státusz megszüntetése indokairól, a
hatásvizsgálat eredményéről és szakfeladatként a Polgármesteri Hivatal szakmai alaptevékenységén túli
közszolgáltatói feladatként alapító okiratba, ill. külön megszüntető okiratba foglalásán túli feladatok
végrehajtási kötelezettségéről.

Kató Pálné jegyző: Hozzáfűzte, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a
képviselő- testület elé elfogadásra.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Forgó János képviselő: Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság véleménye szerint a beterjesztett anyag a
jogi hátterét tekintve a hatályos jogszabályoknak megfeleltetett,  ezért támogatta annak elfogadását

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

20/2009. (V. 15.) Ökt határozata

Tárgy: Csanyteleki Községi Könyvtár intézményi státuszának átalakítással való megszüntetése, erről megszüntető, ill.
átalakítást kimondó okirat kiadása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12. §-a (1) bekezdése d) pontjában foglaltak
érvényesítéseként úgy döntött, hogy a nyilvános könyvtárként, Csanyteleki Községi Könyvtár
néven, 359243100 törzskönyvi számon nyilvántartott, általa  34/2007. (V. 8.) Ökt határozatával
alapított intézményét 2009. június 30. napjával megszünteti, az alapítást kimondó
határozatának hatályon kívül helyezésével, melyről ezen határozat mellékletét képező 1.
sz. mellékleteként csatolt megszüntető okiratot ad ki.

2.) A Képviselő- testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy gondoskodjon:
a) a községi könyvtár intézményként való megszűntetését kimondó megszüntető okirat

önkormányzat hatályos szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerinti
helyben szokásos módon való kihirdetéséről (a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján
való kifüggesztéssel) továbbá a Csanyteleki Hírmondóban való közzétételével a Kt. 13. §-
a (1) bekezdésében foglalt határidőt betartva;
végrehajtás határideje: kifüggesztésre azonnal (május 15. napja),
                                 közzététele: a lap májusi számában való megjelentetéssel,

b) a  megszüntető okiratának kiadása napjától számított 8 napon belül, kérelem
formájában a Magyar Államkincstár Dél- alföldi Regionális Igazgatóságához való
benyújtásáról;
Végrehajtás határideje: 2009. május 22.

c) költségvetési beszámoló és külön jogszabályok szerinti egyéb dokumentáció
elkészítéséről, szakbizottság és testület elé terjesztéséről;
végrehajtás határideje: a költségvetési szerv megszűnése előtt

d) a vagyonátadás végrehajtásáról a hatályos vonatkozó központi és helyi jogszabályok
szerint;
Végrehajtás határideje: 2009. június 30.
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e) a polgármesteri hivatal – mint az intézményként megszűnt költségvetési szerv jogutódja -
alapító okiratában a szakmai alaptevékenységén túl, az intézményként megszűnt, de a
hivatal szervezetén belül, a megszűnést követő naptól szakfeladatként, a nyilvános
könyvtári  közszolgáltatási közfeladat ellátásához szükséges személyi, tárgyi,
anyagi feltételek hatályos vonatkozó jogszabályoknak megfelelő biztosításáról,
szabályszerű működtetéséről, belső ellenőrzéséről, törvényességi felügyeletéről.
Végrehajtás határideje: 2009. július 1. és folyamatos
Felelős: a határozat 2.) pontjában foglaltak végrehajtásáért: Kató Pálné jegyző
Beszámolás határideje: végrehajtást követő testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Magyar Államkincstár Dél- alföldi Regionális Igazgatósága Vezetője (Szeged)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testület tagjai (Helyben)
- Csanyteleki Község Könyvtár (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
- Irattár

20/2009.(V. 15.) Ökt határozata
1. melléklete

Megszüntető okirat

1) Megszüntetett szerv neve: Csanyteleki Községi Könyvtár
2) Megszüntetett szerv székhelye: 6647 Csanytelek, Szent László utca 4/b.
3) Megszüntetett szerv felügyeleti szerve: Csanytelek Község Önkormányzata

        (Csanytelek, Volentér János tér 2.)
4) Megszüntető szerv neve, székhelye: Csanytelek Község Önkormányzata

   (Csanytelek, Volentér János tér 2.
5) Megszüntetés jogalapja: 20/2009. (V. 15.) Ökt határozat (alapító szerv által kiadott határozat)

6) Megszüntetés hatálya: 2009. június 30.

7) Megszüntetés oka: Kt. 12. §-a (1) bek. d) pontja, hatásvizsgálat alapján a közfeladat más
szervezetben hatékonyabban teljesíthető.

8) A megszüntetett szerv alapfeladatainak alapító okiratban rögzített jövőbeni ellátásának módja
önkormányzat által rendeletben: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
jogutódként -  önkormányzati feladat, illetve hatáskörben, közhatalmi költségvetési szerv szakmai
alaptevékenységén belül szakfeladatként való működtetésének biztosításával történik.

9) A megszüntetett szerv  jogutódjának alapfeladatai: a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 55. § (1)-(2) bekezdése
szerint:
a) az önkormányzat által kiadott alapító okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban

foglaltak maradéktalan végrehajtása mellett, az abban meghatározott fő célok nyilatkozatban
való közzététele,

b) általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása a település lakosainak,
c) könyvtári dokumentumok gyűjtése, őrzése, feltárása és szolgáltatása,
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cseréjében,
f) elvégzi az elavult állomány kiválogatását, selejtezését, leltározását,
g) ellátja a könyvtári rendezvények szervezését,
h) statisztikai adatokat szolgáltat,
i) helytörténeti adatokat őriz.

10) A megszüntetett szerv jogutódja kiegészítő tevékenysége:
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a) általános iskolai könyvtári feladatok ellátása (külön megállapodásban foglaltak szerint),
b) ismeretterjesztő előadások szervezése, bonyolítása,
c) könyvtári pályázatokban való részvétel,
d) kulturális rendezvények szervezésében való közreműködés.

11) A megszüntetett szerv jogutódja alapvető szakfeladata: 923127 Közművelődési, könyvtári
feladatellátás (nyilvános általános könyvtári szolgáltatás felnőtt és ifjúkorú lakosság számára).

12) A megszüntetett szerv vagyona feletti jogok és kötelezettségek tekintetében jogutód rendelkezési
jogosultsága: Csanytelek Község Önkormányzata tulajdonában lévő vagyon felett a tulajdonosi
jogokat Csanytelek Község Önkormányzata gyakorolja Csanytelek Község Önkormányzata
vagyonrendeletében és a hatályos jogszabályokban foglaltak alapján.

13) Rendelkezés a megszüntetett intézményben foglalkoztatottról: A megszüntetett szerv állományába
tartozó foglalkoztatott a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, (mint a
megszüntetett szervezet feladatellátó jogutódja), közalkalmazotti állományába kerül, felette a
munkáltatói jogokat a képviselő- testület gyakorolja.

Záradék: Jelen megszüntető okirat nem selejtezhető, a megszüntetett és a megszüntető szerv
alapdokumentációjának részét képezi. A Csanyteleki Községi Könyvtár Alapító Okirata tárgyú
34/2007. (V. 08.) Ökt határozat hatályát veszti 2009. június 30. napjával.

Határozatról értesítést kap:
- Magyar Államkincstár Dél- alföldi Regionális Igazgatósága Vezetője (Szeged)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testület tagjai (Helyben)
- Csanyteleki Község Könyvtár (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
- Irattár

Hitelesítési záradék:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester      jegyző

   alapító szerv képviselője       jogutód költségvetési szerv vezetője

2) napirend

Tárgy: Előadó:
Pályázat benyújtása a Környezetvédelmi és Vízügyi Forgó Henrik polgármester
Minisztériumhoz az illegális hulladéklerakók felszámolása Kató Pálné jegyző
tárgyában

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Napirendet ismertetve elmondta, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium pályázatot hirdetett az illegális szilárd hulladék lerakók felszámolására. Elkészültek a
felmérések, melyek a Táncsics Mihály utcai hulladék lerakóhoz vezető földutas szakaszon elhelyezett
illegális hulladék lerakással összefüggő intézkedéseket, számításokat, költségkalkulációkat tartalmazzák. Az
illegális hulladék lerakás felszámolásának becsült összköltsége 3.770 eFt, a pályázat keretében elnyerhető
támogatás 80 %,  garantálandó saját forrás fedezet 770 eFt, amely az önkormányzat 2009. évi
költségvetésében rendelkezésre áll.
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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, hivatkozva saját tapasztalataira kérve a
feladat- ellátás mielőbbi megoldását.

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.

21/2009. (V. 15.) Ökt határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz az illegális
hulladéklerakók felszámolása tárgyában.

Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete jóváhagyja, hogy pályázat kerüljön
benyújtásra a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz (KVVM) a Csanytelek, Táncsics
Mihály utcai (045 hrsz-ú területen) illegális hulladék lerakatok felszámolására.

2)  A Képviselő- testület az 1) pontban rögzített munkálatok becsült összköltségét 3.770.000 Ft-ban
hagyja jóvá, melyből az igényelt támogatás összege 3.000.000 Ft, míg az önkormányzat által
garantált saját forrás fedezet 770.000 Ft.

3) A Képviselő-testület a jelen pályázathoz garantált saját forrás fedezetet (770. eFt) a 2009. évi
önkormányzati költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként meghatározott és a 2008. évi
pénzmaradványból azt kiegészítő fejlesztési tartalék keret terhére biztosítja.

4) A képviselő- testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és felkéri Kató Pálné jegyzőt,
hogy a pályázat benyújtásával összefüggő intézkedéseket, nyilatkozatokat és egyéb kötelezettség
vállalásokat az önkormányzat képviseletében tegyék meg.

Végrehajtás határideje: pályázat benyújtása 2009. május 15.
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester

         Kató Pálné jegyző
         Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető

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

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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