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1/2011.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel -testülete

2011. január 20-án (csütörtökön)
du. 14. 00 órai kezdettel megtartott

soros nyílt ülésének
Jegyz könyve

Napirend:
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt id szakról

Az ülés napirendje:

1.) Támogatás igénylése a településen végzett belvíz elleni védekezés költségeinek megtérítésére a vis
maior tartalék keret terhére
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

2.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésér l szóló önkormányzati rendelet módosítása
megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
             PEFTB elnök

3.) Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének ellen rzésér l szóló bels  ellen ri
jelentés elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) A helyi ipar zési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
             PEFTB elnök

5.) Törvényességi észrevétel elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
             PEFTB elnök

6.) A helyi önkormányzati képvisel k és a képvisel -testület mellett m köd  bizottságok elnökei és
tagjai tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
             PEFTB elnök
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7.) Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását célzó Önkormányzati
Társulás képviseletére adott felhatalmazás módosításának kezdeményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
             PEFTB elnök

8.) Egyebek
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Tartalomjegyzék

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. január 20. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyz könyvéhez

Rendelet száma: Tárgya: Oldalszám     E/NET/I

1 az önkormányzat 2010. évi költségvetése  8 E/NET/I
2 a helyi ipar zési adóról  9 E/NET/I
3 a helyi önkormányzati képvisel k és a képvisel -testület

mellett m köd  bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról 11 E/NET/I
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Határozat száma: Tárgya: Oldalszám:

1 Támogatás igénylése a településen végzett belvíz elleni védekezés
költségeinek megtérítésére a vis maior tartalék keret terhére  6

2 Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének
ellen rzésér l szóló bels  ellen ri jelentés elfogadása  8

3 Törvényességi észrevétel elfogadása 10
4 Dél-Alföldi regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását célzó

Önkormányzati Társulás képviseletére felhatalmazás 12
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. január 20-án (csütörtökön)
du.14,00 órakor  tartott  soros nyílt testületi ülésér l.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Forgó Henrik polgármester
Mucsi István Tibor alpolgármester
Pet  Sándor képvisel
Kopasz Imréné képvisel
Márton Erzsébet képvisel

Távolmaradását bejelentette: Forgó János képvisel
Bali József képvisel

Tanácskozási joggal jelent meg: Kató Pálné Jegyz
Bori Sándorné Jegyz i Irodavezet ,

jegyz könyvezet ,
Tóth Józsefné adó- és pü. irodavezet
Csányi László adó- és pü. irodavez.h.

Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képvisel ket és az ülésen tanácskozási joggal
résztvev ket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képvisel -testülete tagjai
közül 5 képvisel  megjelent, 2 képvisel  távolmaradását bejelentette.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képvisel -testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt id szak fontosabb eseményeir l

1.) Támogatás igénylése a településen végzett belvíz elleni védekezés költségeinek megtérítésére a vis
maior tartalék keret terhére
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

2.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésér l szóló önkormányzati rendelet módosítása
megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
             PEFTB elnök

3.) Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének ellen rzésér l szóló bels  ellen ri
jelentés elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) A helyi ipar zési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
             PEFTB elnök

5.) Törvényességi észrevétel elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
             PEFTB elnök
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6.) A helyi önkormányzati képvisel k és a képvisel -testület mellett m köd  bizottságok elnökei és
tagjai tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
             PEFTB elnök

7.) Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását célzó Önkormányzati
Társulás képviseletére adott felhatalmazás módosításának kezdeményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
             PEFTB elnök

8.) Egyebek

Forgó Henrik polgármester: A két ülés között eltelt id szak fontosabb eseményeir l szóló
beszámolójában a belvízhelyzet alakulásáról számolt be, melyet az 1.) napirendi pontként tárgyalt
el terjesztés tartalmaz.

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
 Támogatás igénylése a településen végzett belvíz elleni Fogó Henrik polgármester
 védekezés költségeinek megtérítésére a vis maior tartalék Kató Pálné jegyz
 keret terhére Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy a belvíz elleni védekezést folyamatosan végezteti az
önkormányzat a hivatala bevonásával. A támogatások igénylése folyamatos, amely havi védekezési
ciklusokra osztottan a vis maior tartalék felhasználásának szabályairól szóló kormányrendeletben
szabályozottan történhet. A jelenlegi támogatási igénylés 2010. december 17. napjától 2011. január 20.
napjáig terjed  id szakra vonatkozik.

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a képvisel -testületet arról, hogy tárgyi el terjesztést a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli
elfogadásra terjesztette be azt a képvisel -testület elé.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

1/2011. (I. 20.) Ökt határozat

Tárgy: Támogatás igénylése a településen végzett belvíz elleni védekezés költségeinek megtérítésére a vis
maior tartalék keret terhére

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete rögzíti, hogy 2010. december 17. és 2011.
január 20. között – III. fokú belvíz védelmi készültségi fokozatban - folyamatos védekezési
munkálatokra került sor a település közigazgatási területén. A vis maior esemény – mint súlyos belvízi
helyzet – kapcsán mindezidáig önkormányzati tulajdonban kár nem keletkezett, a védekezési
munkálatok a jelenlegi fázisban az önkormányzati ingatlanok, magántulajdonú lakóépületek és egyéb
gazdasági létesítmények védelmét szolgálta.
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2.) A képvisel -testület rögzíti, hogy Csanytelek község társadalmi-gazdasági és infrastruktúrális
szempontból elmaradott, az országos átlagot jelent sen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékér l szóló 240/2006. (XI. 30.) Kormányrendelet mellékletében szerepel.

3.) A képvisel -testület rögzíti, hogy a folyamatos védekezési munkálatok költségei az önkormányzat
teljesít képességét meghaladják, ugyanis a vis maior esemény rövid id szakon belül ismétl
id járási csapások következményeként alakult ki.

4.) E határozat 1.), 2.) és 3.) pontjában rögzített okok miatt Csanytelek Község Önkormányzata
képvisel -testülete vis maior tartalék címén támogatási igénylést nyújt be a Belügyminisztérium
Önkormányzati és Gazdasági F osztályához a vis maior tartalék felhasználások részletes szabályairól
szóló 8/2010. (I. 28.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelel en.

5.) A jelenlegi védekezési id szakhoz kapcsolódó események költség fedezetének forrás- összetételi
igénye:

Az önkormányzat által garantált saját forrás összege:    392.894,- Ft  10 %
Vis maior támogatási igény: 3.536.045,- Ft     90 %
Források összesen: 3.928.939,- Ft 100 %

6.) A képvisel -testület e  határozat 5.) pontjában jelzett önkormányzati saját forrás összegét jelen
határozatával biztosítja, mely összeg beépítésre kerül az önkormányzat képvisel -testülete által
alkotandó 2011. évi költségvetési rendeletébe a belvíz védekezési szakfeladat költségeinek fedezete
címén.

7.) A képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat e határozat szerinti vis maior
támogatási igénybejelentés benyújtására és az azzal összefügg  nyilatkozatok megtételére.

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Végrehajtásért felel s:   Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  az igény elbírálását követ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) által
- Belügyminisztérium Gazdasági F osztálya (Budapest)
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezet
- Irattár

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésér l szóló Forgó Henrik polgármester
önkormányzati rendelet módosítása Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott el terjesztéshez.
Indítványozta az el terjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.
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Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi el terjesztést a könyvvizsgáló
véleményezte, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság
napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képvisel -testület elé.
Indítványozta az el terjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Javasolta a beterjesztett rendelet- tervezet elfogadását. Javaslatát szavazásra
bocsátotta melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 5 igen szavazattal (ellenszavazat
és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az önkormányzat 2010. évi költségvetésér l szóló
1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendeletét.

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének Forgó Henrik polgármester
ellen rzésér l szóló bels  ellen ri jelentés elfogadása Kató Pálné jegyz

Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott el terjesztéshez. Javasolta a
bels  ellen ri jelentés megvitatása utáni elfogadását.

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi el terjesztést a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli
elfogadásra terjesztette be azt a képvisel -testület elé. Indítványozta az el terjesztésben foglaltak
megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

2/2011. (I. 20.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének ellen rzésér l szóló bels  ellen ri
jelentés elfogadása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete napirendje keretében megtárgyalta Csanytelek
Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének ellen rzésér l szóló bels  ellen rzési jelentést, melyet
változtatás nélkül elfogad.

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Juhász Lejla bels  ellen r
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezet
- Irattár
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4.) Napirend

Tárgy: El adó:
A helyi ipar zési adóról szóló önkormányzati rendelet Forgó Henrik polgármester
megalkotása Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott el terjesztéshez.
Indítványozta az el terjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kató Pálné jegyz : Hozzáf zte  hogy  a  helyi  adókról  szóló  1990.  évi  C.  törvény  (Htv.)  rendelkezéseit
2011.  január  1.  napjával  akként  módosította  a  2010.  évi  CXXIII.  törvény,  hogy  a  piaci  és  vásározó
kiskereskedelem adóalanyisága kikerült az ideiglenes jelleg  ipar zési tevékenységek közül, amely mint
adóalanyra alkalmazandó fogalom benne van az önkormányzat tárgyi rendeletében. A Htv.-ben írtakhoz
való igazodás okán kezdeményezte az ipar zési adóról szóló 32/2009. (XII. 18.) Ökt rendelet hatályon
kívül helyezését és új rendelet megalkotását.
Tájékoztatta a képvisel ket arról, hogy a beterjesztett rendelet- tervezetet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi
Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás
nélkül terjesztette azt a képvisel -testület elé elfogadásra.
Indítványozta az el terjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Javasolta a beterjesztett rendelet- tervezet elfogadását. Javaslatát szavazásra
bocsátotta melyb l megállapította, hogy a képvisel - testület egyhangúlag 5 igen szavazattal (ellenszavazat
és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta a helyi ipar zési adóról szóló 2/2011. (I. 20.)
önkormányzati rendeletét.

5.) Napirend

Tárgy: El adó:
Törvényességi észrevétel elfogadása Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Bali József ÜB elnök
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Ismertette a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi F osztálya
Vezet je által kiadott törvényességi észrevételt és az arra általa javasolt intézkedést. Elmondta, hogy tárgyi
el terjesztést az Ügyrendi Bizottság és  a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság
napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képvisel -testület elé.
Indítványozta az el terjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés, nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton Erzsébet képvisel : Egyetértett az el terjesztésben megfogalmazott intézkedésekkel, javasolta
annak változtatás nélküli elfogadását.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.
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3/2011. (I. 20.) Ökt határozat

Tárgy: Törvényességi észrevétel elfogadása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete megtárgyalta a Csongrád Megyei Közigazgatási
Hivatal Törvényességi Ellen rzési és Felügyeleti F osztálya Sz01/4437/2010. iktatószám alatt kiadott
törvényességi észrevételében foglaltakat és az alábbi intézkedések megtételét rendeli el.
1.) A törvényességi észrevétel 1.) pontjában kifogásolt okirat pótlását rendeli el akként, hogy a Mucsi

István Tibor  alpolgármester úr által tiszteletdíjára vonatkozó általa megtett eredeti nyilatkozat
fénymásolatát Polgármester úr kísér levele mellékleteként postai küldeményként juttassa el a
törvényességi felügyeletet gyakorló szervhez.
Végrehajtás határideje: 2011. 01. 31.
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: 2011. februári képvisel -testületi ülés

2.) A törvényességi észrevétel 2.) pontjában írtak véleményezéséhez szükséges az Ügyrendi Bizottság, a
Pénzügyi, Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság el zetes vizsgálata és a
megváltozott szakmai háttér ismerete. Felkéri a Polgármester urat az Országos Széchenyi Könyvtártól
és a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságától szakmai állásfoglalás beszerzésére, azok
összevetésére és a képvisel -testület elé terjesztésére.
Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos

2011. 03. 10.
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: 2011. 03. 31., illetve SZMSZ el terjesztésekor

3.) A képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy a törvényességi észrevétel 3.) pontjában írtak
szerint gondoskodjon az SZMSZ-t módosító 6/2010. (X. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (5)
bekezdése hatályon kívül helyezésér l szóló rendelkezés az önkormányzat 2010. évi költségvetésér l
szóló rendelet-tervezete záró rendelkezései közé való beépítésér l és az elírásból ered  (4) bekezdése
(1) bekezdésre való javításáról.
Végrehajtás határideje: 2011. 01. 31.
Felel s: Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: rendelet el terjesztésekor

4.) A képvisel -testület a törvényességi észrevétel 4.)-6.) pontjában írtakat elfogadva új egységes rendeletet
alkot a helyi önkormányzati képvisel k és a képvisel -testület mellett m köd  bizottságok elnökei és
tagjai tiszteletdíjáról,  a 7/2010. (X. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése mellett,
melyet a jegyz  csatol az ülés jegyz könyve mellékleteként annak törvényességi felülvizsgálata céljából
az Ötv. 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos

2011. 01. 31.
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: 2011. februári képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kapnak:
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellen rzési és Felügyeleti F osztálya Vezet je

(Szeged)
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
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- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Bori Sándorné jegyz i irodavezet
- Irattár

6.) Napirend

Tárgy: El adó:
A helyi önkormányzati képvisel k és a képvisel -testület mellett  Forgó Henrik polgármester

köd  bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló Kató Pálné jegyz
rendelet megalkotása Bali József ÜB elnök

Pet  Sándor PEFTB elnök
(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott el terjesztéshez.
Indítványozta az el terjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi el terjesztést az Ügyrendi Bizottság és a
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képvisel -testület elé. Indítványozta az el terjesztésben
foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Javasolta a beterjesztett rendelet- tervezet elfogadását. Javaslatát szavazásra
bocsátotta melyb l megállapította, hogy a képvisel - testület egyhangúlag 5 igen szavazattal (ellenszavazat
és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta a helyi önkormányzati képvisel k és a képvisel -
testület mellett m köd  bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 3/2011. (I. 20.) önkormányzati
rendeletét.

7.) Napirend

Tárgy: El adó:
Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Forgó Henrik polgármester
Létrehozását célzó Önkormányzati Társulás képviseletére Kató Pálné jegyz
adott felhatalmazás módosításának kezdeményezése Bali József ÜB elnök

Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott el terjesztéshez.
Indítványozta az el terjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi el terjesztést az Ügyrendi Bizottság és a
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és
változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képvisel -testület elé. Indítványozta az el terjesztésben
foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.
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4/2011. (I. 20.) Ökt határozat

Tárgy:  Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás képviseletére felhatalmazás

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete fenti tárgyban 84/2010. (XII. 10.) Ökt
szám alatt hozott  határozatát visszavonja és az alábbiakat rendeli el:

2.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete rögzíti, hogy a képvisel -testület
képviseletére Forgó Henrik polgármester úr az Ötv. 9. § (1) bekezdése értelmében jogosult, így
a DAREH Taggy lésében való  képviseletre, akadályoztatása esetén helyettesítésére Mucsi István
Tibor alpolgármester urat, mindkett jük akadályoztatása esetén Pet  Sándor Pénzügyi
Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnökét hatalmazza fel
képviseleti joggal.

3.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási
Tanácsa kistérséghez tartozó Önkormányzatok képvisel jeként a DAREH Társulás
Elnökségébe Forgó Henrik Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét,
akadályoztatása esetén Mucsi István Tibor Csanytelek Község Önkormányzata
Alpolgármesterét, mindkett jük távolléte esetén pedig Pet  Sándor Csanytelek Község
Önkormányzata Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága
Elnöke delegálását kezdeményezi a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsánál.

Határozatról értesítést kap:
- Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társulása (Orosháza)
- Dr. K rösi Tibor Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnöke (Csongrád)
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó-, és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

Egyebek

Kató Pálné jegyz : Ismertette az el készületek alatt álló helyi önkormányzati rendeletek alkotására
irányuló központi felhatalmazást tartalmazó jogszabályokat, majd az önkormányzat 2011. évi
költségvetésére kiható változásokról ejtett szót. Megemlítette a hivatali apparátus leterheltségét (a vis maior
pályázattal összefüggésben) és a belvíz elleni védekezés során tartott ügyeletben lév k részére szabadid
kiadása, vagy annak elmaradása esetén pénzügyi megváltása okozta problémákat.

Forgó Henrik polgármester úr: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester jegyz


