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Csanytelek Község Önkormányzata

Képviselő- testülete

2009. február 12-én (pénteken)

du. 17.00 órai kezdettel megtartott

közmeghallgatásának

Jegyzőkönyve

Napirend:

1.) Az önkormányzat Képviselő- testülete 2010. évi költségvetéséről szóló rendelete megalkotása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor
             PEFTB elnök

2.) Egyebek



Jegyzőkönyv

Készült:  Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-  testülete  2010.  február  12-én  (pénteken)  du. 
17,00 órakor tartott közmeghallgatás keretében tartott ülésén.

Az ülés helye: Faluház épülete

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
Vincze László országgyűlési képviselő
37 fő lakosság köréből megjelent választópolgár

1) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat Képviselő- testülete 2010. évi Forgó Henrik polgármester
költségvetéséről szóló rendelete megalkotása Kató Pálné jegyző

Bali József ÜB elnök
Pető Sándor PEFT elnök

(tárgyi előterjesztés a képviselő- testület 2010. február 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve melléklete)

Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, tanácskozási joggal résztvevőket és 
a  település  lakossága  köréből  megjelent  választópolgárokat.  Külön  is  köszöntötte  Vincze  László 
országgyűlési  képviselő  urat,  aki  megtisztelte  jelenlétével  a  közmeghallgatáson  megjelenteket.. 
Megállapította,  hogy az  ülés  határozatképes,  mert  az  önkormányzat  képviselő-  testülete tagjai  közül  9 
képviselő  jelen  van,  1  képviselő  bejelentette  távolmaradását.  Elmondta,  hogy  a  képviselő-  testület  és 
szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatának  megfelelően  az  önkormányzat  éves  költségvetését   a  
képviselő- testületnek közmeghallgatás keretében kell elfogadnia, a rendeletet megalkotnia.  Ezen rendelkezésnek 
eleget téve jelen közmeghallgatás keretében kerül sor a rendelet megalkotására. Szólt, hogy a 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.
Részletesen ismertette az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről  szóló rendelet- tervezetet pontokba 
szedve a nehézségek ellenére megvalósítandó feladatokat, terveket, a központi költségvetéssel szemben 
támasztott elvárásokat, az életkörülményeket hátrányosan befolyásoló intézkedések kihatásait.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.



Forgó  Henrik  polgármester: 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 2010.  évi  költségvetéséről 
szóló 1/20010 (II. 12.) önkormányzati rendeletét.

Forgó Henrik polgármester: 2009. év eredményeiről szóló tájékoztatójában elmondta, hogy megvalósult 
a  Remény  Szociális  Alapszolgáltató  Központ  nyílászáróinak  cseréje,  fűtés  korszerűsítése,  az  épület 
felújítása,  a  Csongrádi  Kistérség  Többcélú  Társulása  által  fenntartott  Csanyteleki  Napközi  Otthonos 
Óvoda bővítése, és az Általános Iskola épülete egy részének nyílászáró cseréje és hőszigetelése.  
Tájékoztatta a jelenlévőket az önkormányzat 2010. évben megvalósítandó terveiről, melyben szerepel az 
Általános Iskola felújítása folytatása, a Polgármesteri Hivatal épületének külső felújítása, pályázat keretében 
a piac építésére beadott pályázat kedvező elbírálásban részesült, a kivitelezési munkák azonban csak a jövő 
évben  kezdődnek  el.  Ismertette  az  önkormányzat  56/2009.  (XI.  13.)  Ökt  határozattal  elfogadott 
Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-  testülete  rövid-,  közép-,  hosszú-  távú  fejlesztési programját. 
Részletes tájékoztatást adott az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, kiemelve, hogy 3. olyan költségvetését 
állította  össze az önkormányzat Képviselő-  testülete,  amely  nem forráshiányos,  példamutató gazdálkodásra 
visszavezethetően takarékos, hatékony és eredményes. Ezt az önkormányzat könyvvizsgálója hitelesítése is 
alátámasztja.  Tájékoztatta  a  jelenlévőket  a  2009.  évi  TPEA pályázattal  támogatott   megvalósíthatósági 
tanulmány  kapcsán  folyamatosan  figyelemmel  kísért  és  aktualizált  (az  önkormányzati  tulajdonú 
ingatlanokat érintő) energia-racionalizációs program megvalósításáról és a folyamatban lévő pályázati és  
egyéb munkálatokról. 

Vincze  László  országgyűlési  képviselő:  Gratulált  a  Képviselő-  testület  2010.  évi  költségvetése 
összeállításához, amely a maga nemében ritkaság számba menő, az országos tendenciától eltérő módon 
pozitív példája a jó gazda gondosságával való gazdálkodásnak. Ettől eltérő, negatív példák sorát hozta fel, 
melyet a „nagy politikai játszmáknak” tanúsított, a hozzá nem értő kormányzásnak tudott be. A várható 
változások hatásait elemezve rámutatott az elkerülhetetlen reformok fontosságára.

Kató Pálné jegyző:  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


