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9/2009.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

2009. június 16-án (kedden)
de. 10. 00 órai kezdettel megtartott

rendkívüli nyílt ülésének
Jegyzőkönyve

Napirend:

1) A  Csanytelek,  Baross  Gábor  u.  2.  szám  alatti  (jelenleg  állami  tulajdonú)  ingatlan  ingyenes
megszerzésére kérelem benyújtása a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Központi Költségvetési Szervek
Elhelyezéséért Felelős Ügyvezető Igazgatójához
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

2) Falunapi programok költségei meghatározása
Előadó: Mucsi István alpolgármester

3) Egyebek



2

Tartalomjegyzék

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. június 16. napján megtartott rendkívüli nyílt
ülésének jegyzőkönyvéhez

Rendelet száma: Tárgya: Oldalszám     E/NET/I
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Határozat száma: Tárgya: Oldalszám:

38 A Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti (jelenleg állami tulajdonú
ingatlan) ingyenes megszerzésére kérelem benyújtása a Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. Központi Költségvetési Szervek Elhelyezéséért
Felelős Ügyvezető Igazgatójához 5

39 Falunapi programok költségei meghatározása 6
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Jegyzőkönyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. június 16-án (kedden) de.10,00
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
Pető Sándor képviselő
Márton Erzsébet képviselő

Távolmaradását bejelentette: Bali József képviselő
Forgó János képviselő
Majzik József képviselő
Györgyiné Mészáros Erzsébet képviselő

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

jegyzőkönyvezető
Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezető

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 6 képviselő jelen van, négy képviselő távolmaradását bejelentette. Szavazásra bocsátotta az ülés
napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő testület külön-külön szavazással egyhangúlag  -
határozathozatal nélkül – 6 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1) A  Csanytelek,  Baross  Gábor  u.  2.  szám  alatti  (jelenleg  állami  tulajdonú)  ingatlan  ingyenes
megszerzésére kérelem benyújtása a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Központi Költségvetési Szervek
Elhelyezéséért Felelős Ügyvezető Igazgatójához
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

2) Falunapi programok költségei meghatározása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor
            PEFTB elnök

3) Egyebek

1) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek, Baross G. utca 2. sz. alatti (jelenleg állami tulajdonú) Forgó Henrik polgármester
ingatlan ingyenes megszerzésére kérelem benyújtása a Nemzeti Kató Pálné jegyző
Vagyonkezelő Zrt. Központi Költségvetési Szervek Elhelyezéséért Pető Sándor PEFTB elnök
Felelős Ügyvezető Igazgatójához

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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Forgó Henrik polgármester: Emlékeztette a képviselő- testület tagjait arra, hogy a képviselő- testület
2005. évben a 105/2005. (XI. 30.) ÖKT határozatával kezdeményezte a Csanytelek, Baross G. u. 2. szám
alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét. Jelenleg az épületet önkormányzatunk a Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. által bérli a Károlyi István Gyermekközponttól. Az önkormányzat 2005. évben hozott
határozatában szociális alapszolgáltatási feladatot jelölt meg hasznosítási célként, mely szándék a jelenlegi
helyzetből adódó változásokat figyelembe véve megerősítését javasolta. Ismertette a hasznosítási célokat.

Kató Pálné jegyző: Részletesen ismertette az állami vagyon, ingyenes tulajdonjog átruházás jogszabályban
foglalt feltételeit. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzatok csak kötelező közfeladataik ellátásával szorosan
összefüggő tevékenységi körökben nyújthatnak be kérelmet állami tulajdonú ingatlanok ingyenes
megszerzéséhez. Javasolta tárgyi előterjesztés megvitatás utáni elfogadását. 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 elfogadásra.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton Erzsébet képviselő: Jónak tartotta az ingatlan hasznosítására vonatkozó elképzeléseket,
támogatta az előterjesztés elfogadását.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

38/2009. (VI. 16.) Ökt határozat

Tárgy: A Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti (jelenleg állami tulajdonú) ingatlan ingyenes
megszerzésére kérelem benyújtása a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Központi Költségvetési Szervek
Elhelyezéséért Felelős Ügyvezető Igazgatójához

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztésben
foglaltakat és az alábbiakat rendeli el:

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kérelem benyújtásával
kezdeményezi a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti (48 hrsz-ú) ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülését a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat, hogy az önkormányzat
képviseletében tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1.) pontbeli ingatlan tulajdonjogának
Csanytelek Község Önkormányzata részére történő (ingyenes) megszerzése érdekében.

3.) Az  állami  vagyonról  szóló  2007.  évi  CVI.  tv.  36.  §-a  (1)  bekezdése  értelmében  az  állami  vagyon
tulajdonjogának ingyenes átruházását Csanytelek Község Önkormányzata az alábbi törvényi
rendelkezések alapján igényli e törvényhely (2) bekezdés c) pontjában rögzített jogon:

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 8. §-a (1) és (4) bekezdésében
rögzített önkormányzati közszolgálatok körébe tartozó szociális ellátások közfeladata
végrehajtására,

- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szt.) 57. § (1)-(2)-(4)
bekezdésében foglaltak szerinti személyes gondoskolást nyújtó alapszolgáltatások:
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- családsegítés,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- nappali ellátás és
szakosított ellátás keretében
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- ápolást, gondozást nyújtó intézmény működtetése, fenntartása Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulásával kötött feladat-ellátási- átadási megállapodásban foglaltak szerinti
szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételek megteremtéséhez és az alapszolgáltatásokon
belüli jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsoló (polgárőri) feladatok magasabb
szakmai színvonalon történő ellátásához.

4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilatkoztatja az állami vagyonnal való
gazdálkodásról  szóló  254/2007.  (X.  4.)  Kormányrendelet  50.  §-a  (2)  bekezdés  a)  pontja  szerinti
tulajdonba adásra vonatkozó igényét, az ingatlan használati célját, a segítendő feladatot és az azt
előíró jogszabályi rendelkezést e határozat 3.) pontjában rögzítetten, az ingyenesen átruházott
vagyonnal juttatási célnak megfelelő módon gazdálkodik.

5.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja az 1.) pont szerinti ingatlan
tulajdonba adása érdekében felmerülő költségek vagyonkezelő számára való megtérítését az
önkormányzat éves költségvetése terhére.

6.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a vagyonigénylés
összhangban van a kistérségi területfejlesztési és az önkormányzat rövid- közép és hosszútávú
fejlesztési terveivel.

7.)
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos igénylés beadására,

2010. XII. 31. felhasználási cél megvalósítására
      Felelős: Forgó Henrik polgármester
      Beszámolás határideje:  MNV Zrt. döntését követő képviselő-testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt
- Képviselő-testület tagjai
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző
- Irattár

2) Napirend

Tárgy: Előadó:
Falunapi programok költségei meghatározására Forgó Henrik polgármester

Mucsi István alpolgármester
Kató Pálné jegyző
Pető Sándor PEFTB elnök

Mucsi István alpolgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a falunapi programok tervezete az elmúlt
évi mintájára épült. Gondolata szerint a tervezethez képest, ha lesz is, csak minimális lesz a változtatás.
Ismertette a falunapi program-tervezetet.

Forgó Henrik polgármester: Véleménye szerint a falunapi programokra azért van szükség, hogy  az
önkormányzat a falu lakosságának évente legalább egyszer feltételt teremtsen a közös programokra, a
közösségi élet  ápolására, építésére, hagyományőrzésre, elismerések odaítélésére. A  falunapokra fordítandó
összeget 800.000,-Ft-ban, a tavalyi évi ráfordításokhoz igazodóan javasolta megállapítani, mivel
pillanatnyilag úgy tűnik lesznek szponzorok.

Kató Pálné jegyző: A falunapok megrendezésére fedezetet a Polgármesteri Hivatal 2009. évi
költségvetése működési kiadása nyújthat. 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 elfogadásra.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

39/2009. (VI. 16.) Ökt  határozat

Tárgy:  Falunapi programok költségei meghatározása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő- testülete a 2009. évi falunapok kiadásaira 800.000,-Ft-ot
(azaz: Nyolcszázezer forintot) hagy jóvá a képviselő- testület az önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2009. évi költségvetése működési kiadása terhére.

Végrehajtás határideje: folyamatos.
Felelős:  Mucsi István alpolgármester
Beszámolás határideje: falunapokat követő Képviselő- testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Forgó Henrik polgármester
- Mucsi István alpolgármester (Helyben)
- Képviselő-testület (Helyben)
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezető
- Irattár

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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