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8/2009.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

2009. május 29-én (pénteken)
du. 14. 00 órai kezdettel megtartott

soros nyílt ülésének
Jegyzőkönyve

Napirend:

A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési
szabályzata felülvizsgálata, ill. új szabályzat megalkotása
a) Önkormányzati költségvetési szerv tevékenységének besorolása,
b) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala felhatalmazása kiegészítő

tevékenység végzésére,
c) Védőnői Szolgálat tevékenységének közszolgáltatóvá való besorolása,
d) Közösségi színtér működtetése szervezeti változtatása,
e) KÉBSZ Kft alapító okirata módosítása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor
            PEFTB elnök, Márton Erzsébet SZEOKS elnök

2) A polgármesteri hivatal alapító okirata módosítása elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök

3) A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata megalkotása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor
            PEFTB elnök

4) A helyi közművelődésről szóló rendelet módosítása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző,  Bali József ÜB elnök, Márton Erzsébet

SZEOKS elnök

5) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmények Alapító Okirata módosítása
véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök

6) Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás Alapító Okirata elfogadása



2

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

7) Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Alapító Okirata elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök

8) Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási megállapodása módosítása elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök

9) Átfogó  értékelés  Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Márton Erzsébet SZEOKS elnök

10) KÉBSZ Kft 2008. évi beszámolójának elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

11) Európai Csanytelekért Közalapítvány 2008. évben végzett munkájáról szóló beszámoló és
közhasznúsági jelentés tudomásul vétele
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

12) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ épületének energetikai korszerűsítése támogatása
igénylésének benyújtása  a DARFT/TEKI/2009. pályázati program keretében
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

13) Csanytelek, Árpád u. 1. sz. alatti vásártér művelési ága agráripari parkká való átalakítása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

14) Egyebek

Zárt ülés keretében:

1) Díszpolgári cím odaítélése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

2) Tehetséges fiatal cím odaítélése
Előadó: Forgó  Henrik  polgármester,  Kató  Pálné  jegyző,  Pető Sándor  PEFTB  elnök,  Márton

Erzsébet SZEOKS elnök
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Jegyzőkönyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 29-én (pénteken) du.14,00
órakor  tartott  soros nyílt testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

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

Távolmaradását bejelentette: Márton Erzsébet képviselő
Györgyiné Mészáros Erzsébet képviselő

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

jegyzőkönyvezető
Patainé Gémes Tímea szociális irodavezető
Tóth Józsefné adó- és pü. irodavez.h.
Csányi László adó- és pü. irodavez. h.
Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezető
Ambrus László KÉBSZ Kft ügyvezetője
Bihari Tiborné védőnő
Szabó Lajosné könyvtáros

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 8 képviselő jelen van, két képviselő távolmaradását bejelentette. Szavazásra bocsátotta az ülés
napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő testület külön-külön szavazással egyhangúlag  -
határozathozatal nélkül – 8 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési
szabályzata felülvizsgálata, ill. új szabályzat megalkotása
f) Önkormányzati költségvetési szerv tevékenységének besorolása,
g) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala felhatalmazása kiegészítő

tevékenység végzésére,
h) Védőnői Szolgálat tevékenységének közszolgáltatóvá való besorolása,
i) Közösségi színtér működtetése szervezeti változtatása,
j) KÉBSZ Kft alapító okirata módosítása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor
            PEFTB elnök, Márton Erzsébet SZEOKS elnök
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2) A polgármesteri hivatal alapító okirata módosítása elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök

3) A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata megalkotása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor
            PEFTB elnök

4) A helyi közművelődésről szóló rendelet módosítása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Márton Erzsébet
            SZEOKS elnök

5) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmények Alapító Okirata módosítása
véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök

6) Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás Alapító Okirata elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök

7) Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Alapító Okirata elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök

8) Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási megállapodása módosítása elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök

9) Átfogó értékelés Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Márton Erzsébet SZEOKS elnök

10) KÉBSZ Kft 2008. évi beszámolójának elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

11) Európai Csanytelekért Közalapítvány 2008. évben végzett munkájáról szóló beszámoló és
közhasznúsági jelentés tudomásul vétele
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

12) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ épületének energetikai korszerűsítése támogatása
igénylésének benyújtása  a DARFT/TEKI/2009. pályázati program keretében
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

13) Csanytelek, Árpád u. 1. sz. alatti vásártér művelési ága agráripari parkká való átalakítása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

14) Egyebek

Zárt ülés keretében:

15) Díszpolgári cím odaítélése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

16) Tehetséges fiatal cím odaítélése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök, Márton
            Erzsébet SZEOKS elnök
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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.

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 8 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

22/2009. (V.  29.) Ökt határozat

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző által 32/2008. (V. 28.) Ökt,  2/2009. (II.
13.) Ökt, 3/2009. (II. 13.) Ökt,  4/2009. (II. 13.) Ökt, 5/2009. (II. 23.) Ökt, 7/2009. (II. 13.) Ökt,
18/2009. (IV. 24.) Ökt  határozatokról szóló beszámolóját változtatás nélkül elfogadta.

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

1) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete Forgó Henrik polgármester
szervei szervezeti és működési szabályzata felülvizsgálata, Kató Pálné jegyző
ill. új szabályzat megalkotása Bali József ÜB elnök

Pető Sándor PEFTB elnök
Márton Erzsébet SZEOKS
elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

a)

Önkormányzati költségvetési szerv tevékenységének besorolása
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Forgó Henrik polgármester: Napirendet ismertetve elmondta, hogy már több alkalommal ismertette a
jegyző asszony a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv.
önkormányzatra rótt kötelezettségét, mely kimondja, hogy a költségvetési szervet tevékenysége szerint be
kell sorolni. E besorolás a hivatal alapító okiratában fog jelentőséggel bírni. Javasolta az előterjesztésben
foglaltak elfogadását.

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

Kérdés, hozzászólás  nem hangzott el:

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

23/2009. (V. 29.) Ökt határozat

Tárgy: Önkormányzati költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) tevékenységének besorolása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat jegyzője és az
Ügyrendi Bizottság írásos tárgyi előterjesztésében foglaltakat és jóváhagyta azt az alábbiak szerint:

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete – alapítóként  eljárva – az önkormányzat
Polgármesteri Hivatala költségvetési szervének tevékenységét

a) jellege szerint: közhatalmi költségvetési szervként,
b) funkciója szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként sorolja be

szakmai feladatai önállósága mellett, tevékenységét támogató szellemi, fizikai (technikai) feladat-
ellátással együtt.

2) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat költségvetési szerveként helyi önkormányzat
rendeletében (SZMSZ) foglalt felhatalmazása alapján jogosult és egyben kötelezett az alapító
önkormányzat SZMSZ-ében meghatározott alapfeladatán túl:

a) közszolgáltató tevékenység, és
b) kiegészítő tevékenység

végzésére a vonatkozó helyi és központi hatályos jogszabályokban rögzítettek szerint.

Végrehajtás határideje tevékenység besorolására: 2009. június 01.
Felelős: Kató Pálné jegyző
Beszámolás határideje: Alapítói szándék, ill. munkaterv szerint

Határozatról értesítést kap:
- Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Hivatala (Szeged)
- Képviselő- testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, közalkalmazottjai, munkavállalói
- Irattár

b)

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala felhatalmazása  kiegészítő
tevékenység végzésére
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Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal a kötelező szakmai
alaptevékenysége ellátása mellett a szabad kapacitások  kihasználása érdekében kiegészítő tevékenységként
végzi a fénymásolás, fax- szolgáltatás, fűnyírás, fűkaszálás és parlagfű-mentesítés, valamint
reklámtevékenység,  reklámfelület biztosítását a helyi képviselő- testület 4/2009. (II. 13.) Ökt
határozatában meghatározott díjtételek mellett. Ezen kiegészítő tevékenység ellátása nem haszonszerzés
céljából, nem vállalkozási tevékenységként történik. Szintén a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) értelmében a költségvetési szerv szellemi és anyagi
kapacitásával végzett valamennyi tevékenységét be kell sorolni 2009. június 1. napjáig. A Kt. 7. §-a (1)
bekezdés b) pontja mondja ki a kiegészítő tevékenység fogalmát. Kezdeményezte az önkormányzat
hatályos SZMSZ-e polgármesteri hivatalra vonatkozó rendelkezésében a fenti kiegészítő tevékenységgel
való felhatalmazás rögzítését és egyben annak mint szabad kapacitás kihasználását biztosító kiegészítő
feladat polgármesteri hivatal alapító okiratában való megjelenítését, a szervezeti és működési szabályzatban
adott felhatalmazás alapján. Ismertette az ide vonatkozó jogszabályhelyeket és javaslatát a Polgármesteri
Hivatal besorolásának indokolásával. Javasolta tárgyi előterjesztés megvitatás utáni elfogadását.
Hozzáfűzte, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli
elfogadásra terjesztette be azt a képviselő- testület elé elfogadásra.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás

Majzik József képviselő: Egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal, javasolta annak elfogadását.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztésben foglaltakat,
melyből megállapította, hogy a képviselő-testület határozathozatal nélkül egyhangúlag 8 igen szavazattal
egyetértett azzal.

c)

Védőnői Szolgálat tevékenységének besorolása kezdeményezése

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve visszautalt az előző napirendeknél ismertetett törvényi
hivatkozásokra, amelynek értelmében a védőnői szolgálatot is be kell sorolni.  A szolgálat működéséhez
szükséges egészségügyi kombinát erre a célra kialakított helyiségei, berendezései, felszerelései,
eszközállománya biztosított,  a szolgálat rendelkezik hatósági működési engedéllyel. A képviselő- testület a
településen 2 védőnői körzetet alakított ki. A védőnői feladatokat 1 fő 8 órában és 1 fő 6 órában
foglalkoztatott védőnő látja el önálló szakmai tevékenység folytatása, szakmai felügyelet mellett, részben az
OEP által biztosított pénzügyi fedezet másrészt pedig az önkormányzatunk által biztosított pénzügyi
fedezet biztosításával. A védőnői tevékenység és annak finanszírozása államháztartáson belüli szervezet
által Ötv-ben meghatározott közfeladat körébe tartozó szolgáltatás. A Kt. 17. §-a megteremti az alapító
szerv számára, hogy helyi rendeletben felhatalmazást adjon a közhatalmi tevékenységet végző költségvetési
szerv számára közszolgáltatói feladatok ellátására. E felhatalmazás alapján kezdeményezte az
önkormányzat hatályos SZMSZ- e, a fenti egészségügyi feladat keretébe tartozóan, a polgármesteri
hivatalról szóló rendelkezés kiegészítését: család- és nővédelmi egészségügyi gondozás, továbbá ifjúság-
egészségügyi gondozás közfeladattal, amelyet a közhatalmi szakmai alaptevékenységén túl, kiegészítő
jelleggel végeztet a polgármesteri hivatal alapító okiratában rögzítetten, szakfeladatként 2009. július 1.
napjától. Ismertette az ide vonatkozó jogszabályhelyeket és javaslatát a Polgármesteri Hivatalon belüli
besorolására. Javasolta tárgyi előterjesztés megvitatás utáni elfogadását. Elmondta, 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, hozzászólás nem hangzott el.
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Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztésben foglaltakat,
melyből megállapította, hogy a képviselő-testület határozathozatal nélkül egyhangúlag 8 igen szavazattal
egyetértett azzal.

d)

Közösségi színtér működtetése szervezeti változtatása

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy a képviselő- testület SZMSZ-e 56. §-a (1)
bekezdése d) pontjában biztosított jogkörében eljárva kezdeményezte az eddig a közművelődési
megállapodásban foglaltak szerint KÉBSZ Kft által működtetett közösségi színtér feladatellátása
biztosításának visszaszervezését. Részletesen ismertette tárgyi előterjesztést, javasolta annak megvitatás
utáni elfogadását. 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:

Bali József képviselő: Egyetértett a Jegyző asszony által elmondott érveléssel és javasolta az
előterjesztésben foglaltak elfogadását, figyelemmel annak a vonatkozó rendelettel való kapcsolódására.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztésben foglaltakat,
melyből megállapította, hogy a képviselő-testület határozathozatal nélkül egyhangúlag 8 igen szavazattal
egyetértett azzal.

e)

KÉBSZ Kft alapító okirata módosítása

Kató Pálné jegyző: Emlékeztette a képviselő- testület tagjait a 18/2009. (IV. 24.) Ökt határozatba
foglaltakról, melyben a testület úgy döntött, hogy a 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság
működését szervezeti szempontból felülvizsgálja, és a gazdasági társaság tevékenységi körét az alapító
okirata és a vonatkozó rendelet  módosításával, a közösségi színtér működtetésére kötött közművelődési
megállapodás felmondásával, a közművelődési feladatok ellátásáról szóló helyi  rendelet 3. mellékletének
hatályon kívül helyezésével, az önkormányzat kötelező közművelődési közszolgáltatási közfeladata
polgármesteri hivatal szervezetén belüli  2009. július 1. napjától való ellátásával megváltoztatja.
A testület ugyanezen határozatával döntött arról, hogy az önkormányzat képviselő- testülete  hatáskörébe
tartozó egészséges ivóvízellátás, diákétkeztetés, intézményi étkeztetés és szociális étkeztetés, mint
közszolgáltatások feladatellátását a tulajdonában lévő gazdasági társasága működési körében hagyja, akként,
hogy a gazdasági társaság számára általa kiadott alapító okiratban a fent felsorolt 2 helyi  közszolgáltatási
feladatot a társaság további vállalkozói tevékenységi körétől elkülöníti. Elmondta, hogy e határozatnak
eleget téve az ide vonatkozó hatályos jogszabályi hivatkozásoknak megfeleltetve terjesztette be a gazdasági
társaság alapító okiratát véleményezésre. Javasolta tárgyi előterjesztés megvitatás utáni elfogadását.
Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai
és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra
terjesztette be azt a képviselő- testület elé elfogadásra.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.
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24/2009.(V. 29) Ökt határozat

Tárgy: A KÉBSZ Kft alapító okirata módosításának jóváhagyása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete megtárgyalta az általa alapított KÉBSZ
Kft alapító okirata módosítására irányuló előterjesztést és magát az alapító okiratot, melyet ezen
határozat mellékleteként változtatás nélkül hagy jóvá.

2.) A Képviselő- testület elrendeli a tulajdonában lévő gazdaság társaság módosított alapító okirata
Csongrád megyei cégbírósághoz  annak  bejegyzése érdekében való beterjesztését.
Végrehajtás határideje: 2009. június 15.
Felelős: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: cégbíróság bejegyzését követő testületi ülés időpontja

Határozatról értesítést kap:
Csongrád Megyei Bíróság (mint Cégbíróság) Szeged,
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete Tagjai (Helyben)
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző és általa
Ambrus László KÉBSZ Kft ügyvezetője (Helyben)
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető
Irattár

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete és Forgó Henrik polgármester
szervei szervezeti és működési szabályzata felülvizsgálata, Kató Pálné jegyző
ill. új szabályzat megalkotása Bali József ÜB elnök

Pető Sándor PEFTB elnök
Márton Erzsébet SZEOKS
elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Az 1/a)-e) napirendi pontokban megtárgyaltak összefoglalva elmondta,
hogy ezen döntéseket beépítve tesz javaslatot a jegyzői előterjesztésben foglaltakat jóváhagyva a
Képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzata módosítására, ill. új szabályzat
megalkotására. Részleteiben már nem a Képviselő- testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatában megjelenő változtatásokról, hanem annak kihatásairól szólt.

Kató Pálné jegyző: Ismertette az ide vonatkozó jogszabályhelyeket és javasolta tárgyi előterjesztés
megvitatás utáni elfogadását. Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képviselő- testület elé elfogadásra.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Bali József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság nevében az előterjesztést és a rendelet- tervezetet
elfogadásra javasolta.

Forgó Henrik polgármester: Javasolta a beterjesztett rendelet- tervezet elfogadását. Javaslatát szavazásra
bocsátotta melyből megállapította, hogy a képviselő- testület egyhangúlag 8 igen szavazattal (ellenszavazat
és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta a Képviselő- testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 7/2009. (V. 29.) Ökt rendeletét.
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2) Napirend

Tárgy: Előadó:
A polgármesteri hivatal alapító okirata módosítása Forgó Henrik polgármester
elfogadása Kató Pálné jegyző

Bali József ÜB elnök
Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) jelentősen átalakította e tárgykörben korábban hatályos jogszabályok
tartalmát. A kt. két lépcsőben, 2009. január 1. napjával a költségvetési szervek jogállását változtatta meg,
majd 2010. január 1. napjától teljesen új gazdálkodási szabályok lépnek hatályba. A Kt. 4. §-a és az Ámr.
írja elő az alapító okirat tartalmi kellékeit, a 7. §-a pedig a költségvetési szerv alap- kiegészítő, kisegítő és
vállalkozó tevékenysége fogalmát határozza meg. Nagyon lényeges  a Kt. azon rendelkezése, miszerint: a
költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával végzett valamennyi (a törzskönyvi nyilvántartásba már
bejegyzett) tevékenységét be kell sorolni  2009. június 1. napjáig. Ennek elmaradása komoly szankciókkal
jár, mivel mulasztásos jogsértést keletkeztet és veszélyezteti a költségvetési szerv finanszírozását. Az Ámr.
10. §-a (11) bekezdése akként rendelkezik, hogy az alapító szervnek a módosított alapító okiraton kívül
egységes szerkezetben való megjelenítésről is gondoskodnia kell. Változik az eddigi felügyeleti jogot
gyakorló képviselő- testület alapítói és irányítói szervi joga és kötelezettsége és nagyobb mozgásteret enged
a közhatalmat gyakorló szerv számára azzal, hogy a Kt. 17. §-ában biztosított jogkörében eljárva,
önkormányzati rendelettel hozzá rendelheti a közszolgáltatást végző szerv tevékenységét, továbbá
kinevezési rendje mellett fel kell tüntetni a költségvetési szerv állományába tartozó foglalkoztatottak
jogviszonyának megnevezését, jelesül: köztisztviselői, közalkalmazotti, stb. Javasolta tárgyi előterjesztés
megvitatás utáni elfogadását. Hozzáfűzte, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képviselő- testület elé elfogadásra.

Kérdés hangzott el.

Hozzászólás:

Forgó János képviselő: Támogatta az alapító okirat változtatás nélküli elfogadását egyetértve az abba
beépített változtatásokkal.

Forgó Henrik polgármester: Az előző napirendekből következően, egymásra épülve, a szervezeti
változások megjelenítődnek az SZMSZ-hez igazítottan. Javasolta az alapító okirat változtatás nélküli
jóváhagyását. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből
megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi
határozatát hozta meg.

25/2009. (V. 29.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okirat módosítása, egységes
szerkezetbe foglalása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztésben
foglaltakat és az alábbi döntést hozta:
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1.) A Képviselő- testület a beterjesztett alapító okirat módosítását tartalmazó Alapító okiratot, e
határozat 1. mellékleteként, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot e határozat 2.
mellékleteként, változtatás nélkül jóváhagyja ezen határozathoz csatolt tartalommal és formai
megjelenítéssel.

2.) Utasítja a Képviselő-testület Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy a határozat 1.) pontja
szerint jóváhagyott alapító okiratokat záradékolja. Felkéri a Képviselő- testület Kató Pálné jegyzőt,
hogy a záradékolt alapító okiratokat aláírásával hitelesítse és nyújtson be kérelmet a Magyar
Államkincstár Dél- alföldi Regionális Igazgatóságához, az alapító okirat törzskönyvi
nyilvántartásába való bejegyzése iránt.

Végrehajtás határideje: azonnal, de legkésőbb 2009. június 9.
Felelős: Forgó Henrik hitelesített alapító okirat záradékolásáért,
            Kató Pálné jegyző a záradékolt és hitelesített alapító okirat benyújtásáért
Beszámolás határideje: az alapító okirat benyújtását, ill. annak befogadását követő testületi ülés
3.) Felkéri a Képviselő- testület Kató Pálné jegyzőt, hogy a hivatal alapító okiratában foglaltak hivatali

szervezeti és működési szabályzaton, annak mellékletein, függelékein vezesse át és gondoskodjon
az abban foglaltak maradéktalan betartása, ill. betartatásáról.

Végrehajtás határideje: azonnal
Felelős: Kató Pálné jegyző
Beszámolás határideje: a változások átvezetését követő soros ülésen

Határozatról értesítést kapnak:
Magyar Államkincstár Dél- alföldi Regionális Igazgatósága (Szeged)
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete Tagjai (Helyben)
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző és általa
Hivatal Irodavezetői és általuk a közszolgálati, közalkalmazotti, megbízási jogviszonyban álló és a
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók
Irattár

3) Napirend

Tárgy: Előadó:
A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata Forgó Henrik polgármester
megalkotása Kató Pálné jegyző

Bali József ÜB elnök
Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyve mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a képviselő- testület tagjait, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően,  a
polgármesteri hivatal szervezeti felépítését,  működési szabályait nem a képviselő- testület szervezeti és
működési szabályzata melléklete mint ügyrend, hanem önálló szervezeti működési szabályzatként jelenik
meg és történik annak alkalmazása,  melynek egyik jogszabályi háttere az államháztartás működési
rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII. 30.) Kormányrendelet (Ámr.)   13/A. §-a, és a 17. §-a
(4) bekezdése, amely rögzíti, hogy a polgármesteri hivatal gazdasági szervezetének felépítését külön
ügyrendben kell szabályozni, benne  a polgármesteri hivatal pénzügyi feladataival. Kiemelte, hogy a hivatal
szervezeti és működési szabályzata jelentősen bővül, mert itt kapott helyet a közszolgáltatást végző
könyvtár, faluház és a védőnői szolgálat „saját” szabályzata. Részletesen ismertette tárgyi előterjesztést,
kitérve a függelékként csatolt szabályzatokban foglaltakra, annak naprakészségének biztosítása
fontosságára, ami folyamatos feladatot ad. Javasolta tárgyi előterjesztés megvitatás utáni elfogadását.
Hozzáfűzte, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai
és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra
terjesztette be azt a képviselő- testület elé elfogadásra.

Kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:

Majzik József képviselő: Az előterjesztés elfogadásra javasolta.

Forgó Henrik polgármester: Egyetértett a hivatal SZMSZ-ében rögzített változtatásokkal, abban már
lekövetve benne van az önkormányzat SZMSZ-ében előírt és alapító okiratba rögzített alapfeladatokon túli
közszolgáltatási és kiegészítő feladatok végrehajtási rendje is. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott
előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 8
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

26/2009.(V. 29) Ökt határozat

Tárgy: a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata jóváhagyása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete megtárgyalta az önkormányzat jegyzője és a
képviselő- testület mellett működő Ügyrendi Bizottság tárgyi előterjesztésében foglaltakat és változtatás
nélkül, ezen határozathoz csatolt formában és tartalommal jóváhagyta a polgármesteri hivatal szervezeti és
működési szabályzatát az alábbi függelékei tudomásul vétele mellett:

1. függeléke: a polgármesteri hivatal alapító okirata, (külön testületi határozat szerint)
 2. függeléke: a polgármesteri hivatal pénzügyi ügyrendje, belsőellenőrzési szabályzattal, szabálytalanságok

kezelésére kiadott szabályzattal, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések eljárási
rendjét tartalmazó szabályzattal, közbeszerzési szabályzattal,

3. függeléke: a polgármesteri hivatal iratkezelési szabályzata,
4. függeléke: a polgármesteri hivatal és közszolgálati adatvédelmi és adatkezelési szabályzata,

        5. függeléke: a polgármester és a  polgármesteri hivatal vezetője között egyetértési jog gyakorlására létrejött
                           megállapodása,

 6. függeléke: kiadmányozási rend szabályozása,
       7. függeléke: a polgármesteri hivatal köztisztviselője és a vele közös háztartásban élő házas – élettárs,

valamint gyermeke vagyonnyilatkozatának nyilvántartási szabályairól szóló jegyzői utasítás
7/a függeléke:vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó köztisztviselői munkakörök meghatározása,

       8. függeléke: képzettségi pótlékra jogosító munkakörök meghatározása,
       9. függeléke: közszolgálati szabályzat,
     10. függeléke: köztisztviselők munkaköri leírásai,

11. függeléke: tűzvédelmi szabályzat,
12. függeléke: munkavédelmi szabályzat,
13. függeléke: közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Határozatról értesítést kap:
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete Tagjai (Helyben)
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző és általa
Polgármesteri hivatal köztisztviselői, közalkalmazottai, munkavállalói.
Irattár

4) Napirend

Tárgy: Előadó:
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet Forgó Henrik polgármester
megalkotása Kató Pálné jegyző

Bali József ÜB elnök
Márton Erzsébet SZEOKS
elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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Forgó Henrik polgármester: Hivatkozott az előző napirendnél elmondottakra, mely szerint 2009. július
1. napjától a polgármesteri hivatal szervezetén belül, annak alaptevékenysége végzésén túl, kiegészítő
jelleggel közszolgáltatás nyújtásával a közösségi színtér működtetését a polgármesteri hivatal látja el,
melynek következtében a helyi közművelődésről szóló rendelet módosítását el kellett végezni. Javasolta
tárgyi előterjesztés megvitatás utáni elfogadását.

Kató Pálné jegyző: Részletesen ismertette a rendeletben a szükséges módosításokat. Elmondta, hogy
tárgyi előterjesztést az Ügyrendi 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:

Széll Csabáné képviselő: Egyetértett a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet
módosításában foglaltakkal, javasolta annak változtatás nélküli elfogadását, mellyel tolmácsolta a Szociális,
Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság álláspontját is egyben.

Forgó Henrik polgármester: Javasolta a beterjesztett rendelet- tervezet elfogadását. Javaslatát szavazásra
bocsátotta melyből megállapította, hogy a képviselő- testület egyhangúlag 8 igen szavazattal (ellenszavazat
és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta a helyi közművelődési feladatok ellárásáról szóló
8/2009. (V. 29.) Ökt rendeletét.

5) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Forgó Henrik polgármester
intézmények Alapító Okirata módosításának véleményezése Kató Pálné jegyző

Bali József ÜB elnök
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: A 2008. évi CV. törvényt, a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról képviselő- testületi ülésen a jegyző több napirend keretében már részletes tájékoztatást
adott.. A törvény hatályba lépése okán vált szükségessé az alábbi intézmények alapító okirata módosítása a
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ, a Csongrádi Kistérség Általános Iskolák, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Diákotthon és Átmenti Otthona, a
Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési Intézménye tekintetében. A Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulásával kötött Társulási Megállapodás szerint előzetes véleményezésre terjesztette be a Kistérség által
fenntartott intézmények módosított alapító okiratait. Indítványozta az előterjesztés, annak mellékleteként
csatolt Alapító Okiratok és a határozati javaslat megvitatását és annak változtatás nélküli elfogadását.

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében
tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be 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 8 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

27/2009. (V. 29) Ökt határozat

Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmények  Alapító Okirata módosítása
véleményezése
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Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete megtárgyalta:

- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (székhelye: Csanytelek, Kossuth u. 39.),
- Csongrádi Kistérség Általános Iskolák, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes

Pedagógiai Szakszolgálat, Diákotthon és Átmenti Otthon (székhelye: Csongrád Dob u. 4-8.),
- Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési Intézménye (székhelye: Felgyő, Templom u. 1.)

 Alapító Okirataira vonatkozó előterjesztést és azt az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal,
változtatás nélkül elfogadta.
Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: alapító okirat módosítását követő képviselő- testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnöke (Csongrád)
- Képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Fogó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző
- Irattár

6) Napirend

Tárgy: Előadó:
Délkelet- alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Forgó Henrik polgármester
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Alapító Okirata Kató Pálné jegyző
módosítása elfogadása Bali József ÜB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Hivatkozott az 5) napirendi pontnál ismertetett jogszabályra, mely ezen
társulás alapító okiratának módosítását is szükségessé tette.

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében
tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be 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 8 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

28/2009. (V. 29.) Ökt határozat

Tárgy: Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
          Társulás Alapító Okirata módosítása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő- testülete megtárgyalta a Délkelet-alföldi Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Alapító Okiratára vonatkozó
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
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1) A képviselő- testület a Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az előterjesztés
mellékletében foglalt tartalommal, változtatás nélkül elfogadta.

2) A képviselő- testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az Alapító Okirat aláírására.
Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: Alapító Okirat aláírását követő képviselő- testületi ülés

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

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

7) Napirend

Tárgy: Előadó:
Dél- alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Forgó Henrik polgármester
Alapító Okirata módosítása elfogadása Kató Pálné jegyző

Bali József ÜB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Hivatkozott az 5) napirendi pontnál ismertetett jogszabályra, mely ezen
társulás alapító okiratának módosítását is szükségessé tette.

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében
tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be 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 8 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

29/2009. (V. 29.) Ökt határozat

Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Alapító Okirata módosításának elfogadása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő- testülete megtárgyalta a Dél-alföldi Regionális
Környezetvédelmi Társulás Alapító Okiratára vonatkozó előterjesztést és a képviselő- testület a Dél-alföldi
Regionális Környezetvédelmi Társulás  egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az előterjesztés
mellékletében foglalt tartalommal, változtatás nélkül elfogadta.
Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: alapító okirat módosítását követő képviselő- testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Elnöke (Sándorfalva)
- Képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Fogó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző
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- Irattár

8) Napirend

Tárgy: Előadó:
Dél- alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Forgó Henrik polgármester
Társulási Megállapodása módosítása Kató Pálné jegyző

Bali József ÜB elnök
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Hivatkozott az 5) napirendi pontnál ismertetett jogszabályra, mely a
társulás társulási megállapodása módosítás alapító okiratban foglaltak szerinti módosítása okán kerül
beterjesztésre.

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében
tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be 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 8 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

30/2009. (V. 29.) Ökt határozat

Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodása módosítása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő- testülete megtárgyalta a Dél-alföldi Regionális
Környezetvédelmi Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása módosítására vonatkozó
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1) A képviselő- testület a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulása  egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodását az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal, változtatás
nélkül 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-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Elnöke (Sándorfalva)
- Képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Fogó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző
- Irattár

9) Napirend

Tárgy: Előadó:
Átfogó értékelés Csanytelek Község Önkormányzata Forgó Henrik polgármester
gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kató Pálné jegyző
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Márton Erzsébet SSZEOKS
elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a képviselő- testület arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján a helyi
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig
átfogó értékelést kell készíteni, melyet a képviselő- testület értékel és megküld a Dél- alföldi Regionális
Államigazgatási Hivatal Szociális- és Gyámhivatal vezetőjének. Részletesen ismertette a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót. Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést a Szociális,
Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli
elfogadásra terjesztette be 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 8 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

31/2009. (V. 29.) Ökt.  határozat

Tárgy:  Átfogó értékelés Csanytelek Község Önkormányzata  gyermekjóléti-  és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról

Határozat

1)Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a  jegyző
előterjesztését  az önkormányzat gyermekjóléti-  és gyermekvédelmi  feladatainak 2008. évi  ellátásáról
szóló értékeléséről.

2) A Képviselő-testület a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok  ellátását jónak  értékelte és a
jövőben is elvárja (legalább a 2008. évi színvonalon):

      - a tárgyi  feladatellátás  hatályos vonatkozó  központi  és  helyi  jogszabályoknak  való megfeleltetését,
      - annak a helyi viszonyokra való humánus alkalmazását,
      - a szakma szabályai maradéktalan betartását,
      - a jelzőrendszer működtetését,
      - a civil szervezetekkel való folyamatos együttműködést,
      - a gyámhatóságokkal jó munkakapcsolat fenntartását.
Végrehajtás határideje: folyamatos.

Felelős:  Kató Pálné jegyző,
 Polgármesteri Hivatal Szociális Irodavezetője

             Gyermekjóléti Szolgáltató családgondozója
Beszámolás határideje: 2010. májusi testületi ülés.

Határozatról értesítést kap:
1) Dél-alföldi Regionális Államigazgatási  Hivatal Szociális és Gyámhivatala
2) Képviselő- testület tagjai (Helyben)
3) Gyermekjóléti Szolgáltató (Helyben)
4) Forgó Henrik Polgármester
5) Kató Pálné jegyző és általa
6) Patainé Gémes Tímea Szociális  Irodavezető
7) Irattár
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10) Napirend

Tárgy: Előadó:
KÉBSZ Kft 2008. évi beszámolójának elfogadása Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyző
Ambrus László ügyvezető
Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Ambrus László ügyvezető: Részletesen ismertette a KÉBSZ Kft 2008. évi munkájáról szóló
beszámolóját, kiemelve a feladat- ellátás zökkenőit kintlévőségek alakulásának okait, a behajtás
nehézségeit.
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette
be azt a képviselő- testület elé.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

32/2009. (V. 29.) Ökt határozat

Tárgy: KÉBSZ Kft 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Határozat

A  Képviselő-testület  megtárgyalta  és  elfogadta  a  KÉBSZ  Kft.  2008.  évi  beszámolóját.  Az  eszközök  és
források főösszege 37 973 eFt, a mérleg szerinti eredmény 1 888 eFt, melyet eredménytartalékba helyez, és
ebből fedezi az éves veszteségét.

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Felelős: Ambrus László ügyvezető
Beszámolás határideje:  2010. május 31.

Határozatról értesítést kap:
- Képviselő- testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző
- Ambrus László KÉBSZ Kft ügyvezetője
- Irattár

11)  Napirend

Tárgy: Előadó:
Európai Csanytelekért Közalapítvány 2008. évben végzett Forgó Henrik polgármester
munkájáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés Kató Pálné jegyző
tudomásul vétele Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Ismertette az Európai Csanytelekért Közalapítvány Elnöke által elkészített
közhasznúsági jelentést és a közalapítvány 2008. évi munkájáról szóló beszámolót. Tájékoztatta a Bizottság
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tagjait arról, hogy az Elnök Úr kimentette magát, a mai ülésen más elfoglaltsága miatt megjelenni nem
tudott, ezért adta Ő elő az elmondottakat.

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

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Majzik József : A közalapítvány kuratóriumának és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság tagjaként mélyebb betekintéssel bír a tevékenységről. Elmondta, hogy a
közalapítványhoz a személyi jövedelemadó 1 %-ából befolyt összeg elmúlt évihez való emelkedése jelzés
értékű és a településen élők hozzáállása változását igazolja vissza. Elmondta, hogy nem éltek a pályázati
lehetőséggel, így az  eredménytelen maradt.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

33/2009. (V. 29.) Ökt határozat

Tárgy: Európai Csanytelekért Közalapítvány 2008. évi munkájáról szóló beszámoló és közhasznúsági
jelentés tudomásul vétele

Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete megtárgyalta és tudomásul vette a
kuratórium elnöke előterjesztését az Európai Csanytelekért Közalapítvány 2008. évi munkájáról.

2) A Képviselő- testület az Európai Csanytelekért Közalapítvány munkáját a vonatkozó hatályos
jogszabályokban foglaltaknak megfelelőnek és jónak értékelte.

Felelős:    Kató Pálné jegyző
   Kovács László kuratórium elnöke

Beszámolás ideje: 2010. májusi testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben)
- Európai Csanytelekért Közalapítvány Elnöke és általa a közalapítvány Tisztségviselői (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Irattár

12) Napirend

Tárgy: Előadó:
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ épületének Forgó Henrik polgármester
energetikai korszerűsítésének támogatása igénylésének Kató Pálné jegyző
benyújtása DARFT/TEKI/2009. pályázati program keretében Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy a DARFT/TEKI/2009. pályázati kiírás keretében
lehetőség nyílik egy komplex energia hatékonysági korszerűsítés megvalósításához a Remény Szociális
Alapszolgáltató Központ épületén. A pályázat keretében az épület külső homlokzatának és a födém
hőszigetelésére, az új nyílászárókra külső alu- redőnyök felszerelésére, kazán és fűtési rendszer
korszerűsítésére, használati melegvíz előállítására szolár technika kiépítésével, gravitációs csőventillációs
folyosó átszellőztetés megvalósítására kerülhet sor, melynek becsült összköltsége 15.986.650,-Ft. A
pályázati programban a támogatás mértéke 75 %, a garantálandó saját forrás fedezet 25 %, 3.996.663,-Ft.
A saját forrás igényt az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletében eredeti előirányzatként
elkülönített fejlesztési tartalék keretből javasolta biztosítani.

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

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Balog Károly: Egyetértően támogatta a beterjesztett javaslat testület általi jóváhagyását.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

34/2009. (V. 29.) Ökt határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása a DARFT/TEKI/2009 pályázati program keretében a Remény Szociális
Alapszolgáltató Központ épületének energetikai korszerűsítésére

Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete jóváhagyja pályázat  benyújtását a Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz az önkormányzat tulajdonát képező Csanytelek, Kossuth
Lajos u. 39. szám alatti Remény Szociális Alapszolgáltató Központ épületének energetikai
korszerűsítésére. (A pályázat kódja: DARFT/TEKI/2009.)

2) A Képviselő- testület az épület tervezett korszerűsítési munkálatainak becsült összköltségét az
elkészített költség kalkulációk és bekért árajánlatok alapján (vissza nem igényelhető ÁFÁ-val)
15.986.650. Ft- ban hagyja jóvá, melyből a TEKI pályázati program keretében igényelt támogatás
összege (75 %) 11.989.987. Ft, míg az önkormányzat által garantált saját forrás fedezet (25 %)
összege 3.996.663. Ft. Az önkormányzat a saját forrás fedezet biztosításához hitelt illetve egyéb
külső forrást nem vesz igénybe. Eredményes pályázat esetén az önkormányzat élni kíván a 40 %-
os támogatási előleg lehívásának lehetőségével.

3) A képviselő- testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2) pontban rögzített saját forrás fedezet
összegét lekötött forrásként az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete (6/b)
mellékletében részletezettek szerint) fejlesztési tartalékából biztosítja eredményes pályázat esetén.

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

5) A Képviselő- testület jelen határozat hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a
tárgykörrel összefüggő korábban meghozott 16/2009. (III. 31.) Ökt határozatát.

Végrehajtás határideje: a pályázat benyújtása 2009. június 2.
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester

     Kató Pálné jegyző
                  Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető

Beszámolás határideje: a pályázat elbírálását követő Képviselő-testületi ülés
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Határozatról értesítést kap:
- Képviselő testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető
- Irattár

13) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek, Árpád u. 1. sz. alatti vásártér művelési ága Forgó Henrik polgármester
agráripari parkká való átalakítása Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Napirendet ismertetve elmondta, hogy a képviselő- testület a 28/2008. (IV.
29.) Ökt határozatában kinyilvánította, hogy az Alsó-Tiszavidék Fejlesztéséért Egyesület szervezetében
tagságot vállal, és tagként a szervezet tevékenysége folytatásához felvásárlási, feldolgozási helyet biztosít
önkormányzatunk vagyonaként a Csanytelek, Árpád u. 1. sz. alatti ingatlanon üzem épület, ill. célnak
megfelelő terület kialakításához.  Ahhoz, hogy a terület agráripari parkká történő átvezetése megtörténjen
a képviselő- testületnek döntését határozatba kell foglalnia és ezzel együtt kell beterjeszteni a kérelmet
elbírálásra a Földhivatalhoz. A település rendezési terve és építési szabályzata tartalmazza e területen az
üzemépület megjelölését, ill. e területet agráripari park kialakításának helyszíneként jelöli meg. Részletekbe
menően tájékoztatást adott a terület hasznosítása tárgyában folytatott tárgyalásai eredményéről, a gazdasági
lehetőségekről.

Kató Pálné jegyző: Hozzáfűzte, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette
be 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 8 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

35/2009.(V. 29.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek, Árpád u. 1. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ág megváltoztatása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete a tulajdonában lévő Csanytelek, Árpád
u. 1. sz. alatti, 144/1 helyrajzi számú, 2 ha 9103 m2  területű, belterületi, eddigi kivett,
vásártér elnevezésű ingatlana művelési ágát kivett, agráripari park elnevezésre változtatja,
változatlan  m2 területtel.

2.) A Képviselő- testület rögzíti, hogy  a település rendezési terve és építési szabályzata tartalmazza e hrsz-ú
területen az üzem-épület megjelölését, ill. e területet agráripari park kialakításának helyszíneként jelöli meg, így
az esetleges építési engedély, ill. más hatósági engedélyek beszerzése vélhetően nem ütközik e
téren akadályba.
- a helyi zöldég- és virágtermelésből, mezőgazdaságból kiszoruló aktív korú, elsősorban

csanyteleki munkavállalók részére munkalehetőség biztosítása a település hosszú- távú létének
biztosíthatósága érdekében,
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- Csanytelek egyetlen ilyen célra alkalmas területén mezőgazdasághoz, kertészeti termeléshez,
ezek feldolgozásra alkalmas ipari üzem létesítéséhez helyszín biztosítása,

- amennyiben a szó klasszikus értelmében ipari üzem létesítését kívánja megvalósítani
potenciális befektető,

- iparhoz, mezőgazdasághoz, szolgáltatásokhoz, kereskedelemhez kapcsolódó, munkahely-
teremtést eredményező logisztikai bázis kialakításának lehetősége,

- ipari, mezőgazdasági, logisztikai tevékenységhez kapcsolódó csomagoló anyagok előállítása,
- elsősorban helyben termelt termékekből félkész termék előállítása,
- hűtő, manipuláló komplexum kiépítésének lehetősége,
- mindazon munkahely- teremtést jelentő beruházások számára helyszín biztosítása, melynek

megtelepedése hozzájárul Csanytelek lakosainak helyben maradásához, a település hátrányos
helyzetének csökkenéséhez/megszűnéséhez, a vidéki életminőség javulásához, az
esélyegyenlőséghez, fenntartható fejlődéshez, mint EU-s irányelvekhez.

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy a HÓD-
GEOCODE BT 106/2009. sz. alatt elkészített változási vázrajz és e határozattal kiegészített
kérelmet terjessze elő az illetékes ingatlanügyi hatóságnál, kérve a művelési ág változás átvezetését
az ingatlan-nyilvántartásról szóló módosított 1997. évi CXLI. törvény 27. §-ára való hivatkozással.

Felelős: Kató Pálné jegyző
Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos

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

Egyéb bejelentések

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott a helyi adóbevételek alakulásáról, majd az önkormányzatot érintő
jelentősebb jogszabály változásokról.

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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