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Csanytelek Község Önkormányzata

Képviselő- testülete

2009. február 13-án (pénteken)

du. 17.00 órai kezdettel megtartott

közmeghallgatásának

Jegyzőkönyve

Napirend:

1) Az önkormányzat Képviselő- testülete 2009. évi költségvetéséről szóló rendelete megalkotása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

2) Egyebek

Jegyzőkönyv



Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2009. február 13-án (pénteken) du.
17,00 órakor tartott közmeghallgatáson.

Az ülés helye: Faluház

Jelen vannak: Forgó Henrik polgármester
Mucsi István alpolgármester
Pető Sándor képviselő
Majzik József képviselő
Márton Erzsébet képviselő
Széll Csabáné képviselő
Balog Károly képviselő
Györgyiné Mészáros Erzsébet képviselő
Forgó János képviselő

Távolmaradását bejelentette: Bali József képviselő

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

jegyzőkönyvezető
Tóth Józsefné adó- és pü. irodavezető
Csányi László adó- és pü. irodavez.h.
Patainé Gémes Tímea szociális irodavezető
33 fő lakosság köréből megjelent választó polgár

1) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat Képviselő- testülete 2009. évi Forgó Henrik polgármester
költségvetéséről szóló rendelete megalkotása Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFT elnök

(tárgyi előterjesztés a képviselő- testület 2009. február 13-án tartott ülésének jegyzőkönyve melléklete)

Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent vendégeket, képviselőket. Megállapította, hogy az
ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő- testülete tagjai közül mind a 10 képviselő jelen van.
Elmondta, hogy a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzatának megfelelően az
önkormányzat éves költségvetését közmeghallgatás keretében kell elfogadnia, a rendeletet megalkotnia.
Ezen rendelkezésnek eleget téve jelen közmeghallgatás keretében kerül sor a rendelet megalkotására.
Elmondta,  hogy  a  Magyar  Köztársaság  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  2008.  évi  CII.  tv.  és  az
államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 71. §-a alapján terjeszti az
önkormányzat 2009. évi tervezett gazdálkodásáról szóló költségvetési rendelet- tervezetet a képviselő-
testület elé.

Részletesen ismertette az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezetet.
Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyből megállapította, hogy a képviselő-
testület egyhangúlag 9 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta
az önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 13.) Ökt rendeletét.

Forgó Henrik polgármester: 2008. év eredményeiről szóló tájékoztatójában elmondta, hogy
megvásárolta az önkormányzat a Kossuth utcán a Polgármesteri Hivatal melletti  ingatlant, visszavásárolta
a „Népház” épületét. A Polgármesteri Hivatal épületén a nyílászárók cseréje megtörtént, melynek
hasznossága a fűtésszámlán már jelentkezik.



Tájékoztatta a jelenlévőket az önkormányzat 2009. évben megvalósítandó terveiről. A tervek között
szerepel a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda
tagintézménye férőhelybővítése, felújítása. Remény Szociális Alapszolgáltató Központ nyílászáróinak
cseréje, a Nagy Imre és a József Attila utca szilárd burkolattal való ellátása nyertes pályázat esetén. A
jövőben is fontos feladat lesz a közterületek karbantartása, a temető környékének rendbetartása.
Fontosnak tartotta a munkahelyteremtést is a településen, melynek érdekében tárgyalásokat folytat
vállalkozásokkal. Ismertette az önkormányzat 59/2008. (XI. 07.) Ökt határozattal elfogadott Csanytelek
Község Önkormányzata Képviselő- testülete rövid-, közép-, hosszú- távú fejlesztési programját. Részletes
tájékoztatást adott az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, rövid-, közép-, és hosszú távú tervében szereplő
megvalósítandó elképzelésekről.

Kató Pálné jegyző: Kérte a jelenlévőktől, hogy mivel a hirdető táblák elkészültek a jövőben a hirdetéseket
ide  és  ne  a  fákra  rakják  ki.  Elmondta,  hogy  az  elmúlt  évben  megkezdett  virágosítást  ebben  az  évben  is
folytatni kívánja, ehhez kérte a lakosság segítségét. Tájékoztatást adott olyan fontosabb jogszabály
változásokról, amelyek az emberek mindennapjait érintik, eddigi jogaikat, kötelezettségeit változtatja meg.
Szólt a szolgáltatási díj hátralékok behajtási kötelezettségéről és az esedékes I. félévi helyi adó befizetési
kötelezettség teljesítése fontosságáról a felsorolt települési feladatok megvalósítása okán.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Megköszönte a közmeghallgatáson megjelentek részvételét, s mivel  további hozzászólás, észrevétel nem
történt, a közmeghallgatást befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester jegyző


