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Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel -testülete

2011. június 17-én (pénteken)
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott

 rendkívüli nyílt ülésének
Jegyz könyve

Napirend:

A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt id szakban tett intézkedéseir l

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete Közbeszerzési Szabályzata jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

2.) Közbeszerzési eljárások elindításának jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

3.) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi tevékenységér l és az önkormányzati
társulásokban való részvételér l szóló beszámoló véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) Szent László Általános Iskola tagintézmény-vezet i pályázat véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

5.) Egyebek
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képvisel -testülete  2011. június 17. napján  (pénteken)
du.13,00 órakor  tartott  rendkívüli nyílt testületi ülésén.

Az ülés helye:  a Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Forgó Henrik polgármester
Mucsi István Tibor alpolgármester
Márton Erzsébet képvisel
Pet  Sándor képvisel
Bali József képvisel

Távolmaradását bejelentette: Forgó János képvisel
Kopasz Imréné 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.
Patainé Gémes Tímea Szociális irodavezet
Szabó Ferenc tagintézmény vezet
Cseri Gábor igazgató

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  jelen van, két képvisel  távolmaradását bejelentette.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képvisel -testület
egyhangú szavazással  -  határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt id szakban tett intézkedéseir l

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete Közbeszerzési Szabályzata jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

2.) Közbeszerzési eljárások elindításának jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

3.) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi tevékenységér l és az önkormányzati
társulásokban való részvételér l szóló beszámoló véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) Szent László Általános Iskola tagintézmény-vezet i pályázat véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

5.) Egyebek

Tárgy: El adó:
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt Forgó Henrik polgármester
id szakban tett intézkedéseir l
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Forgó Henrik polgármester: A két ülés között eltelt id szakban tett intézkedésekr l, a fontosabb
eseményekr l szóló beszámolóját a jegyz könyv melléklete szerinti felsorolásban tette meg.  A képvisel -
testület kérdés, hozzászólás és határozat hozatal nélkül egyhangú szavazással tudomásul vette a
polgármester úr beszámolóját, amelynek írásos változata e jegyz könyv mellékletét képezi.

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete Forgó Henrik polgármester
Közbeszerzési Szabályzata jóváhagyása Kató Pálné jegyz

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

Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést nem f zött.
Kezdeményezte az írásban kiadott el terjesztés elfogadását.

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésként szólt 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: Összefoglalójában megállapította, hogy a képvisel -testület kérdés,
módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. 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.

38/2011. (VI. 17.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete Közbeszerzési Szabályzata jóváhagyása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete megtárgyalta az önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatát és azt az ezen határozathoz csatolt formában és tartalommal
jóváhagyta.

2.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete ezen határozatával jóváhagyott Közbeszerzési
Szabályzata jóváhagyásával egyid ben a 11/2009. (III. 31.) Ökt határozattal elfogadott
közbeszerzési szabályzatát hatályon kívül helyezi.

3.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy ezen
határozattal jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat rendelkezéseit érint  Kbt. változása okán
folyamatosan gondoskodjon a szabályzatban foglaltak maradéktalan betartásáról,  betartatásáról.

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Kató Pálné jegyz

Határozatról értesítést kapnak:
- Csanytelek község Önkormányzata képvisel -testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Polgármesteri Hivatal érintett Irodavezet i
- Irattár

2.) Napirend
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Tárgy: El adó:
Közbeszerzési eljárások elindításának véleményezése Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett.
Kezdeményezte az írásban kiadott el terjesztés 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.  Felhívta a képvisel -testület figyelmét arra, hogy az
el terjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyet külön-külön kell megszavazni. Indítványozta az
el terjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képvisel -testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott el terjesztés szerinti a Polgármesteri Hivatal küls  felújítására közbeszerzési eljárás
elindításáról szóló határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 5
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

39/2011.(VI. 17.) Ökt határozat

Tárgy: Polgármesteri Hivatal küls  felújítására  közbeszerzési eljárás elindításának elrendelése

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete közbeszerzési eljárás lefolytatását  rendeli
el az önkormányzat képvisel -testülete a Közbeszerzési Szabályzatában foglaltaknak megfelel en, a
22/2011. (IV. 01.) Ökt határozatában rögzített 2011. évi Közbeszerzési tervvel összhangban, a
Csanytelek, Volentér János tér 2. szám alatti Polgármesteri Hivatal  épületének küls  felújítása
tárgyában.

2.) Rögzíti a képvisel -testület, hogy e határozat 1.) pontjában jelzett fejlesztési célkit zés az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program „vidéki örökség meg rzése” jogcím keretében igénybe vehet
támogatással valósul meg az Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki
örökség meg rzéséhez igénybe vehet  támogatások részletes teltételeir l  szóló 138/2008. (X. 18.)
FVM rendelet alapján.

3.) A képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat, hogy a képvisel -testület (mint
ajánlatkér  képviseletében)  - átruházott hatáskörében eljárva – a képvisel -testület 38/2011. (VI. 10.)
Ökt határozatával jóváhagyott közbeszerzési szabályzatában rögzítettek szerint e határozat 1.)
pontjában megjelölt épület felújítással összefügg   szükséges intézkedéseket tegye meg.

4.) A képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat, hogy a közbeszerzési eljáráshoz
kapcsolódó és e határozat 2.) pontban rögzített eredményes pályázatban egyéb költségelemként
elszámolható kiadási összeghatárok mértékéig az érintett – legkedvez bb árajánlatot benyújtó –
személyekkel vagy szervezetekkel a tárgykörre vonatkozó küls s szerz déseket megkösse, a hivatásos
közbeszerzési tanácsadó/szakért i, valamint a m szaki ellen ri feladatok végzésére.

5.) A képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t és általa a Polgármesteri Hivatal illetékes irodái
munkakörében érintett köztisztvisel it, hogy a tárgybeli közbeszerzési eljárás eredményes
lefolytatásához szükséges el készítési és lebonyolítási munkálatokat a Közbeszerzési Szabályzat
feladat megosztási munkarendjének megfelel en lássa el.

Végrehajtás határideje: folyamatos
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Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
          Kató Pálné jegyz

Beszámolás határideje: közbeszerzési eljárás lefolytatását követ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzat képvisel -testület tagjai (Helyben),
- Forgó Henrik polgármester,
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Iroda Vezet je,
- Bori Sándorné Jegyz i Iroda Vezet je,
- Irattár

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képvisel -testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott el terjesztés szerinti a Piaccsarnok építésére közbeszerzési eljárás elrendelésér l szóló
határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 5 igen szavazattal
egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

40/2011.(VI. 17.) Ökt határozat

Tárgy: Piaccsarnok építésére közbeszerzési eljárás elrendelése

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete közbeszerzési eljárás lefolytatását rendeli
el 22/2011. (IV. 01.) Ökt határozatában rögzített 2011. évi Közbeszerzési tervvel összhangban, a
„Csanyteleki piaccsarnok építése” (Csanytelek, Radnóti Miklós utca) tárgyában.

2.) Rögzíti a képvisel -testület, hogy e határozat 1.) pontjában jelzett fejlesztési célkit zés az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program „falumegújítás és fejlesztés” jogcím keretében igénybe vehet
támogatással valósul meg az Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –
fejlesztésre igénybe vehet  támogatások részletes feltételeir l szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet
alapján.

3.) A képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat, hogy a képvisel -testület (mint
ajánlatkér  képviseletében)  - átruházott hatáskörében eljárva – a képvisel -testület 38/2011. (VI. 10.)
Ökt határozatával jóváhagyott közbeszerzési szabályzatában rögzítettek szerint e határozat 1.)
pontjában megjelölt építés megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

4.) A képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat, hogy a közbeszerzési eljáráshoz
kapcsolódó és e határozat 2.) pontjában rögzített eredményes pályázatban egyéb költségelemként
elszámolható kiadási összeghatárok mértékéig az érintett – legkedvez bb árajánlatot benyújtó –
személyekkel vagy szervezetekkel a tárgykörre vonatkozó küls s szerz déseket a közbeszerzési eljárás
és a majdani megvalósítás id beni ütemezéséhez igazodó sorrendiséggel megkösse.

5.) A képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t és általa a Polgármesteri Hivatal illetékes irodái
munkakörében érintett köztisztvisel it, hogy a tárgybeli közbeszerzési eljárás eredményes
lefolytatásához szükséges el készítési és lebonyolítási munkálatokat a Közbeszerzési Szabályzat
feladat megosztási munkarendjének megfelel en lássa el.

Végrehajtás határideje: folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester

          Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: közbeszerzési eljárás lefolytatását követ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzat képvisel -testület tagjai (Helyben),
- Forgó Henrik polgármester,
- Kató Pálné jegyz  és általa
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- Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Iroda Vezet je,
- Bori Sándorné Jegyz i Iroda Vezet je,
- Irattár

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi Forgó Henrik polgármester
tevékenységér l és az önkormányzati társulásokban Kató Pálné jegyz
való részvételér l szóló beszámoló véleményezése 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 tájékoztatást adott 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.  Indítványozta az el terjesztésben foglaltak
megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási
Tanácsa elé terjesztését.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képvisel -testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. 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.

41/2011. (VI. 17.) Ökt határozat

Tárgy: Csongrádi   Kistérség   Többcélú   Társulása   2010.  évi  tevékenységér l  és  az  önkormányzati
 társulásokban való részvételér l szóló beszámoló véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a ”Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2010.
évi tevékenységér l és az önkormányzati társulásokban való részvételér l szóló beszámoló véleményezése
tárgyú el terjesztést megtárgyalta és azt változtatás nélkül elfogadta azzal, hogy annak elfogadását
kezdeményezi a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa számára.

Határozatról értesítést kap:
-  Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke és Munkaszervezet Vezet je (Csongrád)
-  Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tagjai
-  Csanytelek Község Önkormányzata képvisel - testület tagjai
-  Forgó Henrik polgármester
-  Kató Pálné jegyz
-  Irattár

4.)   Napirend

Tárgy: El adó:
Szent László Általános Iskola tagintézmény-vezet i Forgó Henrik polgármester
pályázat véleményezése Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)
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Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy Szabó Ferenc pályázó írásban nyilatkozott
arról, hogy nem kéri pályázata véleményezésekor a zárt ülés tartását, ezért nincs akadálya annak, hogy a
napirend nyílt ülés keretében kerüljön tárgyalásra.

Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelent, a tagintézmény-vezet  felett munkáltatói
jogokat gyakorló Cseri Gábor igazgató urat és a pályázatot benyújtó Szabó Ferenc tagintézmény-vezet
urat. Elmondta, hogy a pályázati kiírásra 1 pályázó, a jelenleg is tag-intézményvezet ként dolgozó, Szabó
Ferenc nyújtott be pályázatot, amely pályázat klasszisokkal jobb az 5 évvel ezel tti pályázatánál. Felkérte
Cseri Gábor igazgató urat a pályázatkiírás körülményei ismertetésére.

Cseri Gábor igazgató: Elmondta, hogy a tagintézmény-vezet re, mint magasabb vezet i állásban
foglalkoztatottra a közalkalmazottak jogállásáról szóló jogszabály (Kjt.) rendelkezéseit kell alkalmazni,
kinevezése el tt ki kell kérni az adott nevel testület, Diákönkormányzat, a Szül i Munkaközösség, a
fenntartó, és az általános iskola telephelye szerint illetékes képvisel -testület véleményét. Hangsúlyozta,
hogy mivel az iskola m ködéséhez szükséges anyagi forráshoz az állami normatíván felüli összeget a helyi
képvisel -testület biztosítja saját költségvetéséb l, ezért a tagintézmény-vezet  kinevezéséhez a helyi
képvisel -testület véleménye a döntést hozók számára nagyon fontos.

Kérdés:

Bali József képvisel : Ez a véleményalkotás a képvisel -testület számára lehet ség, vagy kötelezettség, ha
ez akkor  rögzítve van-e, milyen dokumentumban?

Pet  Sándor képvisel : A tagintézmény-vezet t milyen id tartamra kell kinevezni?

Válasz:

Kató Pálné jegyz : Válaszában elmondta, hogy a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa
Társulási Megállapodása 2.) mellékletét képez feladat átadás-átvételi megállapodásban külön
rögzítésre került, hogy az adott képvisel -testületnek el zetes véleményezési joga van a pályázati bírálat
során. Hangsúlyozta, hogy a helyi képvisel -testület a pályázat elbírálásában nem dönt, hanem véleményezi
azt, döntési javaslatot készít el , melyet a polgármester úr képviselni köteles a Kistérség Társulási
Tanácsában.
Pet  úr kérdésére adott válaszában elmondta, hogy a pályázati kiírásnak megfelel en kell a pályázót
kinevezni, amely jelen esetben 5 év, és ezen változtatni csak akkor lehet, ha ezen pályázat
eredménytelensége okán új pályázat kiírására kerül sor.

Cseri Gábor igazgató: Meger sítette a jegyz  által kérdésekre adott válaszában foglaltakat.

A kérdez k a választ elfogadták.

Forgó Henrik polgármester: Felkérte Szabó Ferenc pályázót, hogy ismertesse a Szent László Általános
Iskola tagintézmény-vezet i álláshely betöltésére beadott pályázatát.

Szabó Ferenc tagintézmény-vezet , pályázó: Megköszönte a lehet séget és részletesen ismertette
pályázatát. Kiemelte, hogy az igazgatói pályázatoknak van egy elfogadott sémája, amely alapján és az elmúlt
5 év tapasztalataira épülve készítette el azt, így ezért lehet jobb az 5 évvel korábban általa benyújtott
pályázatánál. Több érvet is megemlített a pályázatában írtak mellett, f leg a változtatás szándékát
indokolta, majd a behatárolt lehet ségeket, a korlátokat, a megvalósítást nehezít  körülményeket ecsetelte.

Hozzászólás:

Forgó Henrik polgármester: Hosszan taglalta a helyi általános iskola m ködésében általa tapasztalt
anomáliákat, ami úgy szakmai/pedagógiai téren, mint munkaszervezés terén elgondolkodtató helyzetet
eredményezett. Szólt az önkormányzat képvisel -testülete által nyújtott anyagi kiegészít  támogatás
jelent ségér l, annak hozadékáról, a pénzügyi megtakarítást eredményez  beruházások önkormányzat
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terhére komoly  anyagi támogatás súlyáról. Kitért a pedagógusi pálya eln iesedésére visszavezethet  férfi
vezet i szerepkör fontosságára, annak hiányából fakadó káros következményekre, melynek kiküszöbölése
elkerülhetetlen ahhoz, hogy egy adott intézmény a fenntartó elvárásain túl a célnak, a gyermekek
nevelésének terepe lehessen. Véleménye szerint az a konszenzuson alapuló együttm ködés, amely a
tagintézmény-vezet vel 5 évvel ezel tt jellemezte a kapcsolatukat, ahhoz képest lényegesen rosszabb és
nincs meg az a visszajelzés, ami korábban adott volt.  Elmondta aggályait az intézmény m ködésével
kapcsolatosan, többek között a túlórákra történ  beosztással, az oktatás színvonalával, a nem megfelel
tehetséggondozással kapcsolatosan, majd hozzáf zte ide vonatkozó elvárásait, javaslatait, el térbe helyezve
az érintett gyermekek, szül k, nevel -testület és nem utolsó sorban a képvisel -testület érdekeit szem el tt
tartó érveit.

Márton Erzsébet képvisel : Megállapította, hogy a benyújtott pályázat esztétikailag is és szakmailag is
szép, körültekint  pályázat. Fontosnak tartotta, hogy a fenntartó és a szül i igényeket is figyelembe kell
venni, mert az intézmény szolgáltató intézmény. A több éves együttm ködést értékelve megállapította,
hogy a  két intézmény, az óvoda és az iskola munkakapcsolata sokkal jobb is lehetne, megkönnyítve ezzel a
gyermekek átállását, átmenetet az óvodai nevelésb l az iskolai oktatásba, környezeti szempontokat is szem
el tt tartva, pl. otthonosabb, virágosabb, díszesebb folyosó kialakításával.

Szabó Ferenc pályázó: A jogos kritikát elfogadta, mivel szerinte abból lesz az épít  munka.

Cseri Gábor igazgató: Véleménye szerint a Csanyteleki tagintézménynél a költségvetéssel való
gazdálkodás jó, mivel kifizetetlen számlák alig vannak, 30 napja lejárt kifizetetlen számlák pedig egyáltalán
nincsenek, amely nagyrészben a hivatal szakmai hozzáállását dicséri.. Határozottan állította, hogy a
tehetséggondozás a Szent László Általános Iskolában jobb, mint a kistérségben m köd  többi
tagintézményben. Úgy ítélte meg, hogy a tagintézmény-vezet  úr feladatait szakmailag megfelel en látja el,
jól szervezi az oktatást és a nehezen kezelhet  tanulókkal is jól tud bánni. együttm ködése mind a nevel -
testülettel, mind a szül kkel jó. Hozzá a tagintézmény-vezet re, illetve munkájára irányuló panasz nem
érkezett.

Pet  Sándor képvisel : Szerinte a képvisel -testületet vezet  polgármester úrral való kapcsolattartáson a
mindenkori tagintézmény-vezet nek mindenféleképpen javítani kell a jöv ben.

Bali József képvisel : Emlékei szerint a pályázó által 5 évvel ezel tt benyújtott pályázat sem volt
alacsonyabb színvonalú a jelenleginél, csak az más értékrendet képviselt és másféle programot jelenített
meg.

Forgó Henrik polgármester: Javasolta, célszer ségi okokra hivatkozva  titkos szavazás tartását. A
képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 01.) önkormányzati
rendelet 20 § (2) bekezdés b) pontjának bb) alpontjában írtaknak és a 19. § (5) bekezdésében foglaltaknak
megfelelve a számozatlan határozat hozatalát és a titkos szavazás lebonyolítását.
Javaslatát szavazásra bocsátotta, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangú szavazással
elfogadta azt.

Forgó Henrik polgármester:  Felkérte Bali József képvisel  urat, az (Ügyrendi Bizottság Elnökét) a
szavazás lebonyolítására.

Az el készületekre 10 perc technikai szüntetet rendelet el.

Bali József képvisel , ÜB elnöke: Az ülés szünete leteltét követ en ismertette a képvisel -testület
tagjaival a titkos szavazás menetét és kiosztotta a képvisel -testület tagjainak a szavazólapokat.

A képvisel -testület tagjai egyesével (a titkos szavazás feltételei biztosítása mellett) elhelyezték
szavazataikat az urnában.

Bali József képvisel , ÜB elnöke: Az urna felbontása után az ülés jegyz könyvébe rögzíttette a titkos
szavazás eredményét, amely az alábbi:
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a képvisel -testület tagjai 3 igen és 2 nem szavazattal többségi döntéssel támogatták Szabó Ferenc
tagintézmény-vezet i pályázatának az intézmény fenntartója számára való elfogadását és 5 évre a
Csanyteleki Szent László Általános Iskola tagintézmény-vezet jévé való kinevezését.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában az általa a javaslatában megfogalmazottal a kérdésekre
adott válaszok a hozzászólások és a tárgyi el terjesztés elfogadását, a vita lezárását kezdeményezte,  majd
ismertette a képvisel -testület elé beterjesztett határozati javaslatot, melyet szavazásra bocsátott.
Megállapította, hogy a képvisel -testület javaslatát egyhangú szavazással  5 igen szavazattal (ellenszavazat
és tartózkodás nélkül) elfogadta és a tárgyban hozott titkos szavazás eredményét az alábbi határozatba
rögzítette

42/2011. (VI. 17.) Ökt határozat

Tárgy: Szent  László  Általános  Iskola  tagintézmény-vezet i  állása  betöltésére  beadott  pályázat
            véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete megtárgyalta és támogatja a Szent László
Általános Iskola tagintézmény-vezet i állásra Szabó Ferenc által benyújtott pályázat Csongrádi
Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa elé beterjesztését, annak elfogadását és a pályázati kiírásban foglaltak
szerinti kinevezését 5 év id tartamra.

Határozatról értesítést kap:
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási  Tanácsa Elnöke (Csongrád)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet Vezet je (Csongrád) és általa
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása tagjai
- Szabó Ferenc pályázó
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Irattár

Egyéb bejelentések

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatást adott a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa
Munkaszervezete Vezet jével általa folytatott megbeszélés eredményér l, melynek lényege, hogy a minden
településre kötelez  törvényi el írásnak való megfelelés érdekében kistérségen belül (és nem külön- külön)
településenként valósulhat meg mind a közös kistérségi, mind a 4 településre vonatkozó esélyegyenl ségi
terv elkészíttetése, annak pályázati lebonyolítása, amelyet célszer ségi okok mellett takarékossági,
gazdaságossági szempontok is indokolnak. Kiemelte e téma fontosságát, mivel az Ámr. értelmében csak
azon önkormányzatok vehetnek részt a 2011. december 31. utáni országos, vagy uniós pályázaton, amelyek
– többek között – rendelkeznek hatályos esélyegyenl ségi tervvel. Amennyiben a Társulási Tanács
jóváhagyta a javaslatot, akkor a megvalósításhoz pénzügyi fedezetet még az idei költségvetésben biztosítani
kell, más forrásból való átcsoportosítással.
Tájékoztatást adott az önkormányzatot és annak hivatala m ködését érint  magasabb szint  jogszabályok
változásáról, annak várható kihatásairól, majd a helyi adóbevételek alakulását ismertette és teend ir l,
adóvégrehajtási intézkedéseir l tett említést.

Az ülésen egyéb bejelentés, el terjesztés nem hangzott el így Forgó Henrik polgármester úr
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 17,30 órakor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester jegyz


