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soros nyílt ülésének
Jegyzőkönyve

Napirend:
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

1.) Csongrádi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezése véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

2.) A  Csongrádi  Kistérség  Többcélú  Társulásába  integrált  Csanyteleki  intézmények  2010.  évi 
költségvetési előirányzatainak véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

3.) Önkormányzati lakások és garázsok 2010. évi bérleti díjának meghatározása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

4.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által végzett kiegészítő tevékenységek 
egyes díjtételeinek 2010. évi meghatározása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

5.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2010. évi költségvetési rendelet-tervezete 
megvitatása, közmeghallgatásra bocsátása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző,  Bali József ÜB elnök, Pető Sándor
            PEFTB elnök

6.) Az  önkormányzat  képviselő-  testülete  által  köztisztviselőkkel  szemben  támasztott 
teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évi célkitűzések meghatározása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

7.) Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve jóváhagyása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök
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8.) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott és a Csongrádi Kistérség Egyesített 
Oktatási Intézménye tagintézményeként működő Szent László Általános Iskola (Csanytelek, Szent 
László u. 4/a.) felújítási pályázatához önerő biztosításának vállalása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

9.) Csanytelek  Község  Önkormányzata  Polgármesteri  Hivatala  vagyongazdálkodása  ellenőrzéséről 
szóló belső ellenőri jelentés tudomásulvétele
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

10.) Európai Csanytelekért Közalapítvány alapító okirata módosítása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor 
            PEFTB elnök

11.) Településőrök foglalkoztatására pályázat benyújtása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

12.) Csanytelek,  Baross G. utca 2. szám alatti  -  jelenleg állami tulajdonban lévő – ingatlan 
tulajdonjoga ingyenes átruházásának kezdeményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

13.) Közérdekű bejelentés Csanytelek, Nagy Imre utca, Bem utca és Vasvári Pál utca szilárd 
burkolatú 
kiépítése tárgyában
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

14.) Egyebek
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Jegyzőkönyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 12-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
Márton Erzsébet képviselő
Majzik József képviselő
Bali József képviselő
Györgyiné Mészáros Erzsébet képviselő
Forgó János képviselő
Pető Sándor képviselő

Távolmaradását bejelentette: Balog Károly képviselő
Széll Csabáné képviselő

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

jegyzőkönyvezető
Csányi László adó- és pü. irodavez.h.
Varga Jánosné könyvvizsgáló
Dr. Lukács János r. dandártábornok
Dr. Koncz József r. százados
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  8  képviselő  jelen  van,  2  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.) Csongrádi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezése véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

2.) A  Csongrádi  Kistérség  Többcélú  Társulásába  integrált  Csanyteleki  intézmények  2010.  évi 
költségvetési előirányzatainak véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

3.) Önkormányzati lakások és garázsok bérleti díjának 2010. évi meghatározása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

4.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által végzett kiegészítő tevékenységek 
egyes díjtételeinek 2010. évi  meghatározása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök
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5.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2010. évi költségvetési rendelet-tervezete 
megvitatása, közmeghallgatásra bocsátása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző,  Bali József ÜB elnök, Pető Sándor 
             PEFTB elnök

6.) Az  önkormányzat  képviselő-  testülete  által  köztisztviselőkkel  szemben  támasztott 
teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évi célkitűzések meghatározása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

7.) Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve jóváhagyása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

8.) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott és a Csongrádi Kistérség Egyesített 
Oktatási Intézménye tagintézményeként működő Szent László Általános Iskola (Csanytelek, Szent 
László u. 4/a) felújítási pályázatához önerő biztosításának vállalása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

9.) Csanytelek  Község  Önkormányzata  Polgármesteri  Hivatala  vagyongazdálkodása  ellenőrzéséről 
szóló belső ellenőri jelentés elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

10.) Európai Csanytelekért Közalapítvány alapító okirata módosítása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor 
            PEFTB elnök

11.) Településőrök foglalkoztatására pályázat benyújtása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

12.) Csanytelek,  Baross G. utca 2. szám alatti  -  jelenleg állami tulajdonban lévő – ingatlan 
tulajdonjoga ingyenes átruházásának kezdeményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

13.) Közérdekű bejelentés Csanytelek, Nagy Imre utca, Bem utca és Vasvári Pál utca szilárd burkolatú 
kiépítése tárgyában
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

14.) Egyebek

Forgó  Henrik  polgármester:  A  két  ülés  között  eltelt  időszak  fontosabb  eseményeiről  szóló 
tájékoztatását a jegyzőkönyv melléklete szerinti felsorolásban tette meg.  Részletesen ismertette az ivóvíz- 
minőség javító projekt költségeinek alakulását,  annak vérható következményeit..  Tájékoztatást  adott az 
önkormányzat vagyongyarapodásáról, a beadott pályázatokról. A képviselő- testület  kérdés, hozzászólás 
és  határozat  hozatal  nélkül  egyhangú  szavazással  tudomásul  vette  a  polgármester  úr  beszámolóját, 
amelynek írásos változata e 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.
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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.

1/2010. (II.  12.) Ökt határozat

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző által 6/2009. (II. 07.) Ökt, 74/2009. (XI.  
27.) Ökt,  76/2009. (XI. 27.) Ökt, 61/2009. (XI. 13.) Ökt, határozatok végrehajtásáról  szóló beszámolóját 
változtatás nélkül elfogadta.

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

1.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csongrádi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezése Forgó Henrik polgármester
véleményezése Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy Dr. Lukács János dandártábornok úr levélben 
megkereste a Polgármester urat azzal kapcsolatban, hogy  Dr. Koncz József rendőr százados urat, aki  
jelenleg a Csongrádi Rendőrkapitányság megbízott kapitányságvezetője és a Csongrádi Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetői beosztás betöltésére kiírt pályázatot megnyerte, ezért Őt tervezi kinevezni a Csongrádi 
Rendőrkapitányság  kapitányságvezetőjévé,  majd  ismertette  Koncz  úr  eddigi  rendőr  pályafutását. 
Elmondta,  hogy  a  Csongrád  Megyei  Rendőrfőkapitány  Úr  a  Rendőrségről  szóló  1994.  évi  XXXIV. 
törvény 8. § (2) bekezdésére hivatkozással kérte a személyzeti döntés napirendre tűzését és megvitatását.  
Tájékoztatta a jelenlevőket arról, hogy ülés napirendje előtt írásban nyilatkozatot tett Koncz úr arról, hogy  
nem kéri kinevezése véleményezése során zárt ülés tartását, ezért nyílt ülésen történik annak tárgyalása.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Mucsi István alpolgármester:  Egyetértett  Dr.  Koncz József  kapitányságvezetővé való kinevezésével, 
mellyel tovább öregbíthető Csanytelek hírneve is.

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.

2/2010. (II. 12.) Ökt határozat

Tárgy:  Dr.  Koncz  József  rendőr  százados  úr   Csongrádi  Rendőrkapitányság  
kapitányságvezetőjévé való kinevezése véleményezése 

Határozat
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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete eddigi szakmai pályafutása és végzettsége alapján 
egyetért  Dr.  Koncz József (szül.:  Szeged,  1971.  03.  11.  anyja  neve:  Kósa  Erzsébet)  rendőr százados 
Csongrádi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjévé való kinevezésével, illetve támogatja azt.

A Képviselő- testület  véleménye jogalapját  a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. §-a (2) 
bekezdésében foglaltak képezik.

Határozatról értesítést kapnak:
Dr. Lukács János rendőr dandártábornok úr (Szeged)
Dr. Koncz József r. százados úr (Csongrád)
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete tagjai  (Helyben)
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző és általa
Irattár 

2.) Napirend

Tárgy: Előadó:
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált Forgó Henrik polgármester
Csanyteleki intézmények 2010. évi költségvetési előirányzatainak Kató Pálné jegyző
véleményezése Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy 2007. augusztus 1-től a nevelési, oktatási és 
szociális intézmények (mint részben önállóan gazdálkodó intézmények) feladatainak ellátása a Csongrádi 
Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában történik. Az intézmények működtetéséhez a normatív állami 
támogatások,  kiegészítő  támogatások,  átvett  pénzeszközök  és  a  saját  bevételek  mellett  önkormányzati 
kiegészítő támogatásokat  kapnak feladataik zavartalan működésének ellátásához.  Hangsúlyozta,  hogy a 
központi alap- és kiegészítő normatívák 2010. évre jelentősen csökkentek.  Az önkormányzatok továbbra 
is  részt  vállalnak  a  tagintézménnyé  vált  intézményeik  finanszírozásában.  A  társulási  alapszerződésben 
foglaltak  alapján  az  érintett  önkormányzatok  véleményezik,  egyetértési  jogot  gyakorolnak  a 
tagintézmények  éves  költségvetési  kereteinek  megállapításában.  Több  lépcsőben  egyeztetésre  és 
részletesen  kidolgozásra  kerültek  az  érintett  intézmények  költségvetési  keretszámai.  Javasolta  a 
beterjesztett,  háttérszámítások  alapján  rögzített  összegeknek  megfelelő  (mint  átadott  pénzeszköz) 
előterjesztés jóváhagyását. 

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

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Forgó János képviselő:  Egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal, javasolta annak változtatás nélküli 
elfogadását.

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.

3/2010. (II. 12.) Ökt határozat

Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált Csanyteleki oktatási- nevelési és szociális  
tagintézmények 2010. évi költségvetése véleményezése
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Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába 
integrált Csanyteleki intézmények költségvetési kiegészítő támogatását a 2010. évi intézményi 
költségvetések részeként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Szent László Általános Iskola (tagintézmény) önkormányzati kiegészítő támogatása 

2010. évre: 33.440.- eFt, (azaz: Harminchárommillió-négyszáznegyvenezer forint)
b) Csanyteleki  Napközi  Otthonos  Óvoda  (tagintézmény)  önkormányzati  kiegészítő 

támogatása 2010. évre: 11.585- eFt, (azaz: Tizenegymillió-ötszáznyolcvanötezer forint)
c) Remény  Szociális  Alapszolgáltató  Központ  (önállóan  működő  és  gazdálkodó 

költségvetési  szerv)  önkormányzati  kiegészítő  támogatása  2010.  évre:  3.438.-  eFt 
(azaz: Hárommillió-négyszázharmincnyolcezer forint).

2.) A Képviselő-testüket  felhatalmazza  Kató  Pálné  jegyzőt,  hogy az  1.)  pont  szerinti  keretösszegeket 
építse be az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetébe.

3.) Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  Csongrádi  Kistérség 
Többcélú Társulása Tanácsát,  hogy az 1.)  pont szerinti  önkormányzati  támogatások keretösszegeit 
építse be tárgybani intézmények 2010. évi egységes, teljeskörű költségvetésébe.

4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az érintett költségvetési szervek vezetőivel és 
a  Csongrádi  Kistérség  Többcélú  Társulása  Tanácsával  egyeztetett  2010.  évi  Csanyteleki 
tagintézmények egységes költségvetési keretszámait:

a) a  Szent  László  Általános  Iskola  vonatkozásában  jelen  határozat  1.  sz.  mellékletében 
rögzítettek szerint,

b) a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában jelen határozat 2. sz. mellékletében 
rögzítettek szerint, míg a

c) Remény  Szociális  Alapszolgáltató  Központ  vonatkozásában  jelen  határozat  3.  sz. 
mellékletében  rögzítettek  szerint  javasolja  elfogadásra  a  Csongrádi  Kistérség  Többcélú 
Társulása Tanácsának.

Végrehajtás határideje: az  1.) pont vonatkozásában évközi feladat arányos finanszírozásra: folyamatos
          a   2.) pont vonatkozásában: 2010.02.12.

Végrehajtásért felelős:  az  1.) pont vonatkozásában Forgó Henrik polgármester
                      a   2.) pont vonatkozásában Kató Pálné jegyző

Beszámolás határideje:  Csongrádi Kistérségi Többcélú Társulása 2010. évi költségvetése elfogadását  
                                     követő Képviselő-testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
– Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben)
– Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa Elnöke és általa a Társulás Munkaszervezetének 

Vezetője
– Forgó Henrik polgármester
– Kató Pálné jegyző és általa
– Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezető
– Irattár

3.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Önkormányzati lakások és garázsok  2010. évi bérleti díjának Forgó Henrik polgármester
meghatározása Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFTB elnök
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(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a Képviselő- testület tagjait arról, hogy a lakások és helyiségek 
bérletére  és  elidegenítésére  vonatkozó  1999.  évi  LXXVIII.  tv.  36.  §-a  (2)  bekezdése  értelmében  az 
önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletének mértékét határozatba kell foglalni. A díjtétel emelés 
mértéke az önkormányzat költségvetési  koncepciójában meghatározott  10 %-os díjtétel  növekménnyel 
került meghatározásra, (a költségvetési koncepcióban foglaltak szerint) bevezetését 2010. március 1-jétől 
javasolta. Indítványozta a benyújtott előterjesztés megvitatását és változtatás nélküli elfogadását.

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

4/2010. (II. 15.) Ökt határozat

Tárgy:     Önkormányzati tulajdonú lakások és garázsok 2010. évi bérleti díjának meghatározása

Határozat

1.) Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2010.  évi  költségvetési 
koncepciójában  meghatározott  díjtételváltozásokkal  összhangban  (+10%)  az  önkormányzati 
tulajdonú lakások és garázsok bérleti díját 2010. március 1-től az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz. 2 db lakás bérleti díja: 14.245.- Ft/hó/lakás
 
b) Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz. 1 db lakás bérleti díja: 14.245.- Ft/hó/lakás

c) Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz. 2 db garázs bérleti díja:   4.510.-Ft/hó/garázs

2.) Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felkéri  Kató  Pálné  jegyzőt  az  1.  pontban 
meghatározott díjtételek beszedése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtás határideje: 2010. március 1-től folyamatos
Végrehajtásért felelős: Kató Pálné jegyző
Beszámolás határideje: végrehajtást követő testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Bera Sándor (Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz.) bérlő
- AURUM Bt. (Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz.) bérlő
- Bihari Tiborné (Csanytelek Radnóti M. u. 2.sz.) bérlő
- Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezető
- Irattár

4.) Napirend

Tárgy: Előadó:
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Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Forgó  Henrik  polgármester
által végzett kiegészítő tevékenységek 2010. évi egyes Kató Pálné jegyző
díjtételeinek meghatározása Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Napirendet ismertetve elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal  a kötelező 
alapfeladatok  ellátása  mellett,  az  alapfeladatokhoz  biztosított  műszaki,  technikai  és  humán  erőforrás 
területén  rendelkezésre  álló,  időlegesen  felesleges  kapacitások  jobb  kihasználása  érdekében  végez 
kiegészítő tevékenységeket pl. fénymásolást, fax szolgáltatást, fűnyírást, fűkaszálást, parlagfű mentesítést, 
reklámtevékenységet. Hangsúlyozta, hogy ez nem haszonszerzés, csupán a szabad kapacitás kihasználása 
érdekében  történik,  így  nem  vállalkozási  tevékenységként  végzi  a  Polgármesteri  Hivatal.  A  felsorolt  
tevékenységek  díjtételeinek  meghatározása  (önköltségi  árszinten)  a  Képviselő-  testület  hatáskörébe 
tartozik. Az adó- és pénzügyi iroda köztisztviselője elvégezte az önköltségszámításokat, díjelemzéseket és 
ezen számítások alapján kerültek meghatározásra a díjtételekre vonatkozó javaslatok. 

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

5/2010. (II. 12.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által végzett kiegészítő tevékenységek 
            2010. évi  egyes díjtételeinek meghatározása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat Polgármesteri Hivatala által 
végzett kiegészítő tevékenységek egyes díjtételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a)Fénymásolás:
A/4-es méret 15 Ft/db (ÁFA-val)
A/4-es méret kétoldalas 20 Ft/db (ÁFA-val)
A/3-as méret 25 Ft/db (ÁFA-val)
A/3-as méret kétoldalas 35 Ft/db (ÁFA-val)

b)Fax szolgáltatás:
1 oldalas    750 Ft (ÁFA-val)
minden további oldal  +240 Ft (ÁFA-val)

c)Fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés:
Fűnyírás (F-350/400-as lengő kaszával):                         1.400 Ft/óra (ÁFA-val)
Fűkaszálás (Tigrone típusú kistraktor+adapter):             1.900 Ft/óra (ÁFA-val)

  

d)Reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása:
Egyedi  megállapodásokon,  szerződésekben kerül  meghatározásra,  melynek egyes  díjtételeiről  a 
polgármester átruházott hatáskörben dönt.
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2.) A Képviselő-testület az 1.) pont d) alpont szerinti szolgáltatásra vonatkozóan rögzíti, hogy a díjtételek 
megállapításának  jogát  –  az  önkormányzat  2010.  évi  költségvetési  rendeletében írtak  szerint  –  a  
polgármesterre ruházta át.

3.) Az 1.)  pontban rögzített egyes díjtételek 2010. március 1-től lépnek hatályba.

Végrehajtás határideje: 2010. március 1-től folyamatos
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyző
Beszámolás határideje: végrehajtást követő Képviselő-testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
– Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben)
– Forgó Henrik polgármester
– Kató Pálné jegyző és általa
– Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezető
– Irattár

5.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete Forgó Henrik polgármester
2010. évi költségvetési rendelet- tervezete megvitatása, Kató Pálné jegyző
közmeghallgatásra bocsátása Bali József ÜB elnök

Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester:  Napirendet ismertetve elmondta, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. §-a 
alapján  terjeszti  az  önkormányzat  2010.  évi  tervezett  gazdálkodásáról  szóló  költségvetési  rendelet- 
tervezetet a Képviselő- testület elé.  Emlékeztette a Képviselő- testület tagjait arra, hogy 2007. augusztus 1-
től az alapfokú oktatási, nevelési és szociális alapszolgáltatási és szakellátási feladatok, valamint a belső 
ellenőrzés ellátása vonatkozásában már korábban csatlakozott  az önkormányzat a Csongrádi Kistérség 
Többcélú Társulásához.  Ezen intézmények alap költségvetése nem a helyi  önkormányzati  költségvetés 
része, költségvetésünkben a három tagintézményhez kapcsolódóan támogatás értékű kiadások jelennek 
meg. A költségvetési rendelet- tervezet összegzései, részletező mellékletei az azt megalapozó bevételi-, és  
kiadási  előirányzatok a képviselő-  testület  által  elfogadott  költségvetési  koncepció  és  rövid-  közép- és 
hosszú-távú  fejlesztési  program  alapján  került  kidolgozásra,  figyelembe  véve  a  hatályos  költségvetési 
törvény adta kereteket és az egyéb szakágazati  jogszabályokból adódó kötelezettségeket is.  A kiadások 
esetén a kötelező feladatok fedezetigénye az elsődleges.  A dologi  kiadások tartalmazzák a 2009.  évről 
áthúzódó  és  2010.  évben  a  működéshez  szükséges  kiadásokat.  A  költségvetés  hiány  nélkül  került  
meghatározásra. Hangsúlyozta, hogy továbbra is kiemelt fontosságú az ésszerű takarékosság és a költség-
hatékony megoldások feltárása a bevételnövelő lehetőségek keresése mellett. 

Kató Pálné jegyző:  Tájékoztatta a jelenlévőket arról,  hogy az Árm-nek megfelelően intézményenként 
külön-külön  kidolgozott  keretszámok  egyeztetésre  kerültek  a  szervezetileg  helyben  működő 
tagintézmények vezetőivel és az érdekképviseleti szervek képviselőivel.  Fontosnak tartotta kiemelni, hogy  
a könyvvizsgáló véleményezte a rendelet- tervezetet és megállapította, hogy az teljeskörűen tartalmazza a 
bevételek  és  a  kiadások  előirányzatát. Elmondta,  hogy  e  napirendet  az  Ügyrendi  Bizottság  napirendje 
keretében tárgyalta  és  pénzügyi  szakmai  előkészítő-  javaslattevői  vitára,  változtatás  nélküli  elfogadásra 
terjesztette azt a  Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé, kiemelve, hogy a 
könyvvizsgáló összefoglalója értelmében a rendelet- tervezetet összhangban van a jogszabályi előírásokkal,  
a bevételi és kiadási előirányzatok biztosítják a költségvetés egyensúlyát. Indítványozta a rendelet- tervezet  
megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

12



Forgó  Henrik  polgármester: Megköszönte  az  előterjesztés  elő-  és  elkészítésében  résztvevő 
köztisztviselők  munkáját.  Örömmel  nyugtázta,  hogy  ismételten  sikerült  forráshiány  nélküli 
költségvetést készíteni. Az idei évre tervezett fejlesztések is a település érdekeit szolgálják.  Az utóbbi 
években folytatódott az a nézet, hogy a fejlesztéseket és a működési kiadásokat egyensúlyba kell hozni.  
Sajnos önerő hiányában nem tudta az önkormányzat a pályázati kiírásokat nagyobb mértékben kihasználni, 
mivel  csak  saját  forrás  erejéig  lehet  a  fejlesztéseket  is  bevállalni.  Hangsúlyozta,  hogy  nagymértékű 
eladósodást  nem engedhet  meg magának az  önkormányzat.  A most  beterjesztett  költségvetés  egy  szerény,  de  
biztonságos  gazdálkodás  lehetőségét  teremti  meg.  Felkérte  Varga  Jánosné  könyvvizsgálót,  a  költségvetési 
tervezettel kapcsolatos észrevétele megtételére.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Varga Jánosné könyvvizsgáló: Ismertette a képviselő- testület tagjaival a könyvvizsgáló költségvetéssel 
kapcsolatos  feladatait.  Elmondta,  hogy  a  költségvetési  rendelet-  tervezet  a  bevételek  és  kiadások 
előirányzatának  teljeskörűségét,  a  kiadások  esetén  a  legfontosabb  feladatok  minimális  fedezetigényét 
tartotta szem előtt. A dologi kiadások tartalmazzák a 2009. évről áthúzódó és a 2010. évben a vonatkozó  
legszükségesebb  kiadásokat.  Az  önkormányzat  2010.  évi  pénzügyi  helyzete  konszolidált,  a  hitel 
igénybevételére  nincs  szükség,  az  egyensúly  biztosítása  reálisan  megvalósítható.  A  rendelet-  tervezet 
alapján az önkormányzat 2010. évi pénzügyi helyzete lényegesen javul, az egyensúly biztosítása reálisan 
megvalósítható,  rendelkezik tartalékkal.  Az önkormányzat gazdálkodása tiszta,  átlátható,  vagyonát nem 
feléli, hanem gyarapítja azt. Véleménye szerint a 2010 évi költségvetési rendelet-tervezet összhangban van 
a jogszabályi előírásokkal, az a rendeletalkotásra alkalmas.  

Mucsi István alpolgármester: Megállapította, hogy az önkormányzat jó úton halad, mivel  költségvetési 
rendelet- tervezetben ismét nem szerepel hiány, így véleménye szerint szabadabb lehet a gazdálkodás.

Csányi László adó- és pénzügyi irodavezető helyettes:  Ismertette a képviselő- testület tagjaival  az 
önkormányzat  2010.  évi  költségvetése lényegi  szerkezeti  változásait.  Elmondta,  hogy a fejlesztési  és a 
működési  alap  megosztása  úgy  történt,  mintha  forráshiányos  lenne  az  önkormányzat  költségvetése,  a 
fejlesztési források és a működési kiadások viszont összhangban vannak.

Forgó Henrik polgármester:  Javasolta a képviselő- testület tagjainak, hogy az írásban beterjesztett,  a 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatát figyelembe véve, a 
rendelet- tervezetet elfogadásra alkalmasnak minősítve terjesszék azt közmeghallgatás keretében történő 
elfogadásra.  Javaslatát  szavazásra  bocsátotta,  melyből  megállapította,  hogy  a  képviselő-  testület 
egyhangúlag 8 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot 
hozta meg.

6/2009.  (II. 12) Ökt határozat

Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelet- tervezete közmeghallgatásra 
bocsátása 

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete megtárgyalta Csanytelek Község Önkormányzata 
2010.  évi  költségvetési  rendelet-  tervezetét,  melyet  a  Pénzügyi  Ellenőrző,  Foglalkoztatáspolitikai  és 
Településfejlesztési Bizottság javaslatát elfogadva terjeszt közmeghallgatás keretében elfogadásra.

Végrehajtás határideje:  2010. február 12.
Felelős:  Forgó Henrik polgármester

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

6.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat képviselő- testülete köztisztviselőkkel Forgó Henrik polgármester
szemben támasztott teljesítménykövetelmények alapját képező Kató Pálné jegyző
2010. évi célkitűzések meghatározása Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató  Pálné  jegyző:  Napirendet  ismertetve  hivatkozott  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  többször 
módosított  1992.  évi  XXIII.  törvény 34.  §-a (3)  és (5)  bekezdésére,  amely alapján meg kell  határozni 
azokat  a  célkitűzéseket  a  képviselő-  testületnek,  amelyek  a  köztisztviselőkkel  szemben  támasztott 
teljesítménykövetelmények alapját képezik.  A teljesítményértékelés legfőbb célja,  hogy a köztisztviselők 
szakmai munkájának színvonala emelkedjen, munkájukat az önkormányzati szándékkal, ill. közigazgatási 
céljaival  összhangban  végezzék.  Kiemelte,  hogy  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslat 
összeállításakor a rendelkezésére álló szakmai anyagokat vette figyelembe, többek között a köztisztviselők 
egyéni  munkateljesítményének értékeléséről  szóló  módszertani  ajánlást  és  a  Képviselő-  testület  rövid-,  
közép és hosszú távú fejlesztési programjáról szóló határozatot.  Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést a 
Pénzügyi  Ellenőrző,  Foglalkoztatáspolitikai  és  Településfejlesztési  Bizottság napirendje  keretében  tárgyalta  és 
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő- testület elé. Indítványozta az előterjesztésben 
foglaltak megvitatása után változtatás nélküli elfogadását.

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.

7/2010. (II. 12.) Ökt határozata

Tárgy:  Az önkormányzat Képviselő- testülete köztisztviselőkkel szemben támasztott 
            teljesítménykövetelmények  alapját képező 2010. évi célkitűzések meghatározása

Határozat

1.) Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-  testülete  az  önkormányzat  polgármesteri  hivatala 
2010. évre vonatkozó  kiemelt céljai megvalósítását rendeli a köztisztviselők teljesítménykövetelménye alapjának,  
amely a rövidtávú gazdasági programra épít, ami jelen határozat mellékletét képezi.

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja Forgó Henrik polgármester urat arra,  
hogy jelen határozat mellékletében meghatározott  teljesítménykövetelmények  alapján gondoskodjon 
Kató Pálné jegyzőre vonatkozó   teljesítménykövetelmények kidolgozásáról és a jegyző részére írásos 
dokumentumként  való  átadásáról,  majd  a  jegyző  teljesítményértékelését  végezze  el  és  arról 
tájékoztassa a testületet.
Végrehajtás határideje:  a teljesítménykövetelmények meghatározására,

jegyzőnek átadása :  2010. február    20.
      teljesítményértékelésre: 2011. január      31.
       testület tájékoztatására: 2011. február    28.
       Felelős: Forgó Henrik polgármester
       Beszámolás határideje:   a határozatban foglaltaknak megfelelően
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3.) Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-  testülete  felkéri  Kató  Pálné  jegyzőt,  hogy  az 
önkormányzat  polgármesteri  hivatala  köztisztviselői  számára  e  határozat  1.)  pontjában  foglaltak 
alapján határozza meg a 2010. évre vonatkozó teljesítménykövetelményeket.
Végrehajtás határideje: 2010. február 20.
Felelős:   Kató Pálné jegyző
Beszámolás határideje:   végrehajtást követő testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
Képviselő- testület tagjai (Helyben)
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző és általa
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
Irattár

7.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi Közfoglalkoztatási Forgó Henrik polgármester
Terve jóváhagyása Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFTB elnök

tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző:  Tájékoztatta a Képviselő- testület tagjait arról,  hogy a Szt.  értelmében jelentősen 
változott  az aktív  korúak ellátására,  segélyezésére,  illetve  a  közfoglalkoztatásra  vonatkozó szabályozás.  
Kiemelt  cél,  hogy  a  munkára  képes,  tartósan  munkanélküli  személyek  a  korábbiaknál  fokozottabb 
mértékben  vegyenek  részt  valamely  közfoglalkoztatási  formában,  annak  érdekében,  hogy  rendszeres 
munkajövedelemhez  jussanak.  Rendkívül  fontos,  hogy  a  szociális  ellátórendszerben  lévő  és  bekerülő 
emberek foglalkoztatása szervezett keretek között történjen. Ezért kiemelt jelentőségű a közfoglalkoztatás 
szervezése, mely az önkormányzat feladata. Az aktív korúak ellátására jogosult személlyel közcélú munkára 
legalább évi 90 munkanapra és legalább napi hat órai munkavégzésre kell határozott idejű munkaviszonyt  
létesíteni.  Ismertette  az  Szt.  közfoglalkoztatási  terv  tartalmára  vonatkozó  előírások  szerint  elkészített  
közfoglalkoztatási  tervet,  melyet  a  Dél-  alföldi  Regionális  Munkaügyi  Központ  Csongrádi  Kirendeltsége  és  a  
Szociálpolitikai kerekasztal előzetesen véleményezett és változtatás nélkül terjesztette azt a képviselő- testület elé elfogadásra. 
Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést a  Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 
napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő- testület elé.  
Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után változtatás nélküli elfogadását.

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.

8/2010. (II. 12.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község  Önkormányzata 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve jóváhagyása

Határozat

1.)Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét képező Csanytelek 
Község  Önkormányzata  2010.  évre  szóló  Közfoglalkoztatási  Tervét  változtatás  nélkül 
elfogadja,  a  tervben  foglaltak   megvalósításához  szükséges  saját  anyagi  fedezetének   feltételeit 
munkabérek kifizetésére jutó hányadát a költségvetésében biztosítja.

     Végrehajtás határideje: folyamatos
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     Felelős: Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete a 2010. évre jóváhagyott közfoglalkoztatási 
tervében  rögzített  feladatok  végrehajtásához  szükséges  munkaeszközök  (kézi  és  gépi  szerszámok, 
gépek,  munkavédelmi  felszerelések,  munkaruha,  stb.)  beszerzésére  az  önkormányzat  2010.  évi 
költségvetésében anyagi forrás nem áll rendelkezésre, ezért felhatalmazza Forgó Henrik polgármester  
urat e témakörben kiírt pályázat esetén az önkormányzat nevében pályázat benyújtására. Egyben felkéri  
Kató Pálné jegyzőt a pályázat elkészítésére és a szükséges intézkedések megtételére.

     Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos a pályázat kiírásához igazodóan
     Felelős: Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyző
     Beszámolás határideje:       pályázat  kiírását,  ill.  pályázat  benyújtását,  pályázat  elbírálását  követő 

képviselő- testületi ülés

A határozatról értesítést kapnak:
- Képviselő- testület tagjai (Helyben)
- Magyar Államkincstár Dél- alföldi Regionális Igazgatósága (Szeged)
- Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Csongrádi Kirendeltsége (Csongrád)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája
- Adó- és Pénzügyi irodavezető
- Irattár

8.) Napirend

Tárgy: Előadó:
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Forgó Henrik polgármester
és a Csongrádi Kistérség Egyesített Oktatási Intézménye Kató Pálné jegyző
tagintézményekén működő Szent László Általános Iskola Pető Sándor PEFTB elnök
felújítási pályázatához önerő biztosításának vállalása

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester:  Napirendet ismertetve elmondta, hogy az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet 
alapján  lehetőség  nyílik  a  Csongrádi  Kistérség  Többcélú  Társulása  által  fenntartott  és  a  Csongrádi 
Kistérség Egyesített Oktatási Intézménye tagintézményeként működő Szent László Általános Iskolán az 
elmúlt  évben  megkezdett  felújítási  munkálatainak  folytatására.  Hangsúlyozta,  hogy  a  megkezdett 
munkálatokat folytatni szükséges, nélkülözhetetlen a tetőhéjazat cseréje, a mennyezet hőszigetelése, valamint a hiányzó  
homlokzati  hőszigetelés.  Eredményes  pályázat  esetén  a  bruttó  bekerülési  költség  90  %-a  nyerhető  el 
támogatásként.  Az  igényelt  támogatás  összege  20.000.000,-  Ft,  a  saját  forrás  fedezet  3.669.839,-  Ft.  
Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után változtatás nélküli elfogadását. 

Kató  Pálné  jegyző:  Kató  Pálné  jegyző:  Elmondta,  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:

Majzik József képviselő: Jó gondolatnak vélte a napirendi pontban megfogalmazott pályázati lehetőség 
kihasználását.
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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.

9/2010. (II. 12.)  Ökt határozat 

Tárgy:  A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott és a Csongrádi Kistérség Egyesített 
Oktatási Intézménye tagintézményeként működő Szent László Általános Iskola (Csanytelek, Szent 
László u. 4/a) felújítási pályázatához önerő biztosításának vállalása

Határozat

1.) Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  támogatja  a  Csongrádi  Kistérség 
Többcélú Társulása – mint intézményfenntartó – azon szándékát, mely szerint a Társulás pályázatot 
nyújt be a bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint a közösségi 
buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének 
részletes  feltételeit  szabályozó  1/2010.  (I.  19.)  ÖM  rendelet  alapján  a  Csanytelek  község 
közigazgatási területén működő Szent László Általános Iskola, mint a Csongrádi Kistérség 
Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye tagintézménye, felújítási munkálataira.

2.) A  korszerűsítési,  felújítási  munkálatok  tervezői  költségbecslés  alapján  számított  becsült  összköltsége  
23.669.839.-  Ft  (azaz:  huszonhárommillió-hatszázhatvankilencezer-nyolcszázharminckilenc  forint),  melyből  az  
igényelt pályázati támogatás 20.000.000.- Ft (azaz: húszmillió forint), a garantált saját forrás fedezet 3.669.839.- Ft  
(azaz: hárommillió-hatszázhatvankilencezer-nyolcszázharminckilenc forint).

3.) Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-  testülete  vállalja,  hogy  az  1)  pontban 
részletezett pályázathoz saját pénzügyi forrása fedezetét 3.669.839.- Ft-ot, (azaz: hárommillió-
hatszázhatvankilencezer-nyolcszázharminckilenc  forint)  az  adott  évi  önkormányzati 
költségvetési  rendeletében  elkülönítetten  az  1.)  pontban  rögzített  pályázati  célkitűzés 
megvalósítása érdekében biztosítja fejlesztési célú támogatásértékű kiadásként a Csongrádi 
Kistérség Többcélú Társulása részére.

     Végrehajtás határideje: folyamatos
     Felelős: Forgó Henrik (Társulási Tanács Tagjaként)
     Beszámolás határideje: pályázat benyújtása, és elbírálása után

Határozatról értesítést kap:
- Bedő Tamás Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnöke és általa
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Tagjai, Munkaszervezet Vezetője,
- Forgó Henrik polgármester
- Cseri Gábor Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye igazgatója és általa
- Szabó Ferenc tagintézmény igazgatója
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
- Irattár

9.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Forgó Henrik polgármester
vagyongazdálkodása ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés Kató Pálné jegyző
elfogadása Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 92. §-a  
(9)  bekezdése értelmében eljárva beterjesztették be Juhász Lejla  okleveles pénzügyi  revizor által  2009.  
decemberében  végzett,  2009.  évre  irányuló  megbízhatósági  ellenőrzéséről  készült  belső  ellenőrzési 

17



jelentést.  Javasolta annak megvitatását és változtatás nélküli  tudomásulvételét azzal,  hogy az ellenőrzés 
eredményeként a jegyzőnek nem kell intézkedési tervet készítenie, mivel az önkormányzat tulajdonában 
lévő,  minden  önálló  ingatlanáról  a  vonatkozó  jogszabályban  írtaknak  megfelelő  nyomtatványon  való 
kezelése, és könyvviteli nyilvántartása szabályos. Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző,  
Foglalkoztatáspolitikai  és  Településfejlesztési  Bizottság napirendje  keretében  tárgyalta  és  változtatás  nélküli 
elfogadásra terjesztette azt a Képviselő- testület elé. Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása 
után változtatás nélküli elfogadását. 

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton Erzsébet képviselő: Egyetértően támogatta a beterjesztett javaslat elfogadását.

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.

10/2010. (II. 12.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala vagyongazdálkodása ellenőrzéséről 
készült belső ellenőri jelentés tudomásul vétele

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti előterjesztésben foglaltakat tárgyalta és az 
abban foglaltakat intézkedés nélkül tudomásul vette.

Határozatról értesítést kap:
- Juhász Lejla belső ellenőr
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető
- Irattár

10.)   Napirend

Tárgy: Előadó:
Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Forgó Henrik polgármester
módosítása Kató Pálné jegyző

Bali József ÜB elnök
Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató  Pálné  jegyző:  Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  az  Európai  Csanytelekért  Közalapítvány  Elnöke 
Kovács  László  úr  2009.  december  18-án  kelt  beadványában,  2009.  december  18.  napjával,  elnöki  
tisztségéről  előrehaladott  életkorára  és  megromlott  egészségi  állapotára  hivatkozással  lemondott.  A 
lemondás óta a   képviselő-testület  első ülése időpontja  ezen februári,  így  az  Ötv.  előírásait  és  a  Ket.  
szabályait szem előtt tartva terjesztette be Elnök úr lemondását, elfogadását indítványozva, megköszönve 
Kovács  László úr  a  település  közösségéért  végzett  tevékenységét.  A közalapítvány alapító  okirata  IX. 
fejezete 3/b) pontja értelmében: a kuratóriumi tisztség (az elnöki) megszűnik a kurátori tisztségről való 
lemondással. Németh Sándor (Csanytelek, Tömörkényi u. sz. 1. alatti lakos) vállalkozó, Csanytelek Község 
Önkormányzata  Képviselő-testülete  volt  képviselője,  Bizottság  Elnöke  személyét  a  közalapítvány 

18



kuratóriuma  javasolta,  aki  vállalta  az  Európai  Csanytelekért  Közalapítvány  elnöki  tisztség  betöltésére 
irányuló  megbízást.  A  fentiekből  következik,  hogy  az  alapító  okirat  IX.  fejezete,  „A  közalapítvány 
döntéshozó és kezelő szerve” című rész 1.) pontja: „Kovács László 6647 Csanytelek Pusztaszeri u. 1. sz. alatti  
lakos”  szöveg helyébe  „Németh Sándor Csanytelek, Tömörkényi u. 1. sz. alatti  lakos”  szöveg lép. Az alapító 
okirat többi részére változtatás nélkül marad hatályban. Tájékoztatta a Képviselő- testület tagjait arról,  
hogy  e  napirendet  véleményezte  az  Ügyrendi  Bizottság  és  a  Pénzügyi  Ellenőrző,  Foglalkoztatáspolitikai  és 
Településfejlesztési Bizottság és változtatás nélkül terjesztették be elfogadási javaslattal azt. 

Forgó  Henrik  polgármester: Megköszönve  Kovács  László  úr  a  település  közösségéért  végzett 
tevékenységét. Javasolta az előterjesztés megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását. 

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.

11/2010. (II. 12.) Ökt határozat

Tárgy: Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata módosítása

Határozat

Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  Európai  Csanytelekért 
Közalapítvány  alapító  okirata  módosítását,  hivatkozva  az  alapítványok  nyilvántartásának  ügyviteli 
szabályairól szóló 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet 1. §-a (2) bekezdésében foglaltakra az alábbiakat rendeli  
el:
a) alapítói jogkörében eljárva módosítja az Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító 

Okiratát e határozathoz csatoltak szerint,
b) felkéri  és egyben felhatalmazza Forgó Henrik polgármester  Urat arra,  hogy tárgyi 

Alapító  Okirat  módosításának  bírósági  nyilvántartásba  vételéről  gondoskodjon  és  az  Alapító 
képviseletében eljárjon,

c) elrendeli  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  Alapító  Okirat  helyben 
szokásos  módon  való  közzétételét,  a  bíróság  nyilvántartásba-vételéről  szóló  határozat  jogerő 
emelkedését követően.

Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos
Felelős: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás ideje: bírósági bejegyzés jogerőre

Határozatról értesítést kap:
- Illetékes Bíróság (Szeged)
- Képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Európai Csanytelekért Közalapítvány Kuratóriuma
- Kovács László leköszönő elnök (Csanytelek, Pusztaszeri u. 1.)
- Németh Sándor Európai Csanytelekért Közalapítvány Elnöke
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző
- Irattár

11.)     Napirend

Tárgy: Előadó:
Településőrök foglalkoztatására pályázat benyújtása Forgó Henrik polgármester
véleményezése Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFTB elnök
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(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester:  Elmondta, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a Kormány 
által 2009. április 20-án kiadott válságkezelő program IV.4.2. pontja alapján a közrend és közbiztonság  
erősítése érdekében támogatási felhívást tett  közzé közterület-felügyelettel,  vagy közterület-felügyelővel 
nem  rendelkező  önkormányzatok  számára,  amelyek  a  helyi  közbiztonságot  településőrrel kívánják 
megerősíteni  településőrök foglalkoztatására.  Ismertette a  településőrök feladatait  és a  foglalkoztatásuk 
feltételeit. Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után változtatás nélküli elfogadását.

Kató  Pálné  jegyző:  Kató  Pálné  jegyző:  Elmondta,  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:

Majzik József képviselő:  A közrend és közbiztonság erősítése érdekében támogatta a 2 fő településőr 
foglalkoztatását és az IRM-mel a támogatási megállapodás megkötését.

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.

12/2010. (II. 12.) Ökt határozat

Tárgy: Településőrök foglalkoztatására pályázat benyújtása

Határozat

1.) Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-  testülete  pályázatot  nyújt  be  az  Igazságügyi  és 
Rendészeti Minisztériumhoz 2 fő településőr foglalkoztatására a Kormány által kiadott válságkezelő 
program N.4.2. pontja alapján a közrend és közbiztonság erősítése érdekében közzétett támogatási 
felhívásában rögzített feltételek szerint

2.) Rögzíti  a  képviselő-  testület,  hogy  Csanytelek  Község  Önkormányzata  nem tart  fenn  közterület 
felügyeletet és nem foglalkoztat közterület felügyelőt, ezért is szükséges ezen hiányzó feladat pótlása 
településőrök alkalmazásával.

3.) 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 2010. február 20.
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester

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

Határozatról értesítést kap:
- Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (Budapest)
- Képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető
- Irattár  

12.)  Napirend

Tárgy: Előadó:
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Csanytelek, Baross G. utca 2. szám alatti - jelenleg állami Forgó Henrik polgármester
tulajdonban lévő – ingatlan tulajdonjoga ingyenes Kató Pálné jegyző
átruházásának kezdeményezése Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester:  Tájékoztatásul elmondta, hogy jelenleg az épület komplexumot bérli  az 
önkormányzat  a  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt.  által  a  Károlyi  István  Gyermekközponttól,  a  település 
óvodásai  ideiglenes  elhelyezésére  a  Csanytelek,  Kossuth  u.  12.  sz.  alatti  nevelési  intézmény  felújítása 
idejére.  Tárgyi  ingatlan  tulajdonjogának  megszerzésére  irányuló  kezdeményezésre  érdemi  lépéseket  az 
állami  tulajdonos  képviseletében  a  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt-vel  sikerült  megtenni  a  közelmúltban.  
Tisztázódtak időközben az állami vagyon tulajdonjog átruházásának jogszabályi kritériumai is (Az állami 
vagyonról  szóló  2007.  évi  CVI.  tv.  és  annak  végrehajtására  kiadott  Az  állami  vagyonnal  való 
gondoskodásról szóló 254/2007.(X.4.) Korm. rendelet szerint), különös tekintettel az ingyenes tulajdonjog 
átruházás  feltételeire.  Ennek  lényege,  hogy  az  önkormányzatok csak  kötelező közfeladataik  ellátásával 
szorosan  összefüggő  tevékenységi  körökben  nyújthatnak  be  kérelmet  állami  tulajdonú ingatlanok 
megszerzéséhez. Önkormányzatunk a fentiekben jelzett 2005. évi határozatában is ilyen jellegű,  szociális 
alapszolgáltatási  feladatot  jelölt  meg  hasznosítási  célként.  A  képviselő-  testületnek  ezen  szándéka 
megerősítése szükséges a jelenlegi helyzetből adódó változásokat is figyelembe véve, mind a jogszabályi  
háttér mind pedig az ellátandó feladatkörök specifikusságából adódóan. Indítványozta az előterjesztésben 
foglaltak megvitatása után változtatás nélküli elfogadását.

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

13/2010. (II. 12.) Ökt határozat

Tárgy: A  Csanytelek,  Baross  Gábor  u.  2.  szám  alatti  (jelenleg  állami  tulajdonú)  ingatlan  ingyenes  
megszerzésére  kérelem  benyújtása  a  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt.  Csongrád  Megyei  Területi 
Irodájához 

Határozat

Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  fenti  tárgyú  előterjesztésben 
foglaltakat  és  az  ezen  határozat  előterjesztésében foglaltakat  változtatás  nélkül  elfogadta  és  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.  Csongrád  Megyei 
Területi Irodájánál.

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:
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- 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:

- 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,  melynek  részletes  indokolását  ezen  határozat 
előterjesztése tartalmazza, mely egyben e határozat melléklete is.

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.
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 Csongrád Megyei Területi Irodája (Szeged)
- Képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke (Csongrád)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavzető
- Irattár

13.)  Napirend
Tárgy: Előadó:

Közérdekű bejelentés Csanytelek, Nagy Imre utca, Bem utca, Forgó Henrik polgármester
és Vasvári Pál utca szilárd burkolatú kiépítése tárgyában Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó  Henrik  polgármester:  Elmondta,  hogy  tárgyév  januári  11.-i  keltezéssel  közérdekű  bejelentés 
érkezett  a  Polgármesteri  Hivatalba a  Csanytelek,  Nagy Imre, Bem József  és Vasvári  Pál utcai  érintett 
lakosok aláírásával, melynek lényege azon lakossági elvárás, mely szerint szilárd burkolatú út kiépítését 
kezdeményezik, illetve annak hiányát sérelmezik a lakosok. Az eddigi útépítésekkel kapcsolatos projektek,  
illetve  a  fenti  utcákra  vonatkozó  esetleges  projektek  sikertelenségéről  is  tájékoztatást  kérve  mielőbbi 
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intézkedést  várnak  a  jelzett  útszakaszok  lakosai.  Az  önkormányzat  eddig  is  jelentős  forrásokat  költött  több  
útszakasz,  köztük  a  Nagy  Imre  utcára  is,  szilárd  burkolatú  kiépítésének  tervezési  költségeire  és  a  kivitelezéshez  
nélkülözhetetlen építési engedélyezési eljárásokra. Sajnos a jelenleg is futó útépítési projekteknél is elsősorban a 
külterületi utak szilárd burkolatú kiépítését helyezik előtérbe, megfelelő burkolat szélességgel, útpadka és 
vízelvezető árkok létesítésével. A Nagy Imre utca vonatkozásában így a jelenlegi pályázati konstrukcióban 
gyakorlatilag teljesen esélytelen az önkormányzat eredményes pályázatra, ismerve az utca szélességeiből 
illetve  a  közművek  elhelyezkedéseiből  adódó  problémákat.  A  Nagy  Imre  utca  szilárd  útburkolattal  való  
ellátására a kész tervek, engedélyek rendelkezésre állnak. Amennyiben olyan új pályázati lehetőség nyílik, amely 
elsődlegesen a belterületi útszakaszok kiépítésére vonatkozik, úgy természetesen élni kívánunk a pályázási 
lehetőséggel.  Véleménye  szerint  a  problémakör  végleges  megoldásáig  az  érintett  lakosokkal 
együttműködve  keresni  kell  azokat  az  ideiglenes  áthidaló  megoldásokat,  mellyel  életkörülményeiket 
némileg javítani  tudjuk. Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után változtatás nélküli 
elfogadását.

Kató Pálné jegyző:   Elmondta,  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:

Forgó János képviselő: Elmondta, hogy megérti az ott lakókat, azonban mint önkormányzati képviselő 
azt is tudja, hogy pályázat nélkül az önkormányzat képtelen megvalósítani a szilárd útburkolat kiépítését,  
amely nem is csak ezekben az utcákban jelentkezik jogos igényként.

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.

14/2010. (II. 12.) Ökt határozat

Tárgy: Közérdekű bejelentés Csanytelek, Nagy Imre utca, Bem utca és Vasvári Pál utca szilárd burkolatú 
kiépítése tárgyában

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete és annak hivatala továbbra is figyelemmel 
kíséri az útépítési pályázati lehetőségeket. Amennyiben az érintett (belterületi) útszakaszok kiépítésére 
is nyílik pályázati lehetőség, úgy a szükséges lépéseket a jövőben is meg fogja tenni az önkormányzat 
Képviselő-testülete.  Az  egyes  útszakaszok  kiépítését  csak  megfelelő  ütemezéssel  lehet 
kezdeményezni, annak ellenére, hogy a képviselő- testület elismeri a jelenleg földutak környezetében 
élő lakosok utcáik szilárd burkolatú kiépítésére irányuló jogos igényét, melyet alátámaszt a Képviselő- 
testület 2010. évre vonatkozó rövidtávú gazdasági programja, amely tartalmazza pályázati lehetőség 
esetén szilárd útburkolat kiépítését az önkormányzat költségvetésében biztosított saját erő fedezete 
összeghatáráig.

2.) A Csanytelek, Nagy Imre, Bem és Vasvári Pál utca járhatóvá tétele érdekében (végleges megoldásáig)  
az érintett lakosokkal együttműködve keresni kell azokat az ideiglenes áthidaló megoldásokat, mellyel 
életkörülményeiket némileg javítani tudjuk.

Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos pályázat kiírása esetén
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: pályázat kiírását és elbírálását követő testületi ülés

        
Határozatról értesítést kap:

- Az érintett lakosság képviseletében Szabó István (Csanytelek, Bem u. 2. sz.)
- Képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
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- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető
- Irattár  

Egyéb bejelentések

Kató  Pálné  jegyző:  Tájékoztatta  a  képviselő-  testület  tagjait  arról,  hogy  a  lakosság  felé  az  I.  félévi 
adóértesítő e hónap végén kerül kézbesítésre.
Részletes tájékoztatást adott a vonatkozó hatályos jogszabályok változásairól, kiemelve az önkormányzat 
rendelet alkotását is érintő szabályokat.
Elmondta,  hogy  a  Magyar  Államkincstár  Csongrád  Megyei  Igazgatósága  által  a  Remény  Szociális  
Alapszolgáltató  Központban  az  ellátottak  után  igényelt  normatív  állami  támogatás,  az  óvodai  nevelés 
feladatainak  ellátására  igényelt  normatív  állami  támogatás,  nyári  gyermekétkeztetésre  és  a  települési  
önkormányzatok jövedelem-diffenrenciálódásának mérséklését  szolgáló támogatás  ellenőrzése folyamán 
visszafizetési kötelezettséget állapított meg 5.233.933,-Ft-ban, melyet a megállapításra tett észrevételünkre 
3.788.235,-  Ft-ra  módosított.  További  egyeztetést  kezdeményezett,  mivel  a  feladatellátásra  nem 
jogosulatlanul nyújtott be igénylést az önkormányzat

Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el így Forgó Henrik polgármester megköszönte 
az ülésen megjelentek részvételét és az ülést befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester jegyző
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