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11/2011.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel -testülete

2011. július 29-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

Beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

1.) CSANY-KER Mez gazdasági Termék Felvásárló és Értékesít  Kft ingatlan eladási ajánlata
jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala munkaügyi dokumentumainak
ellen rzésér l szóló bels  ellen ri jelentés elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által alaptevékenység (szabad
kapacitás) keretében végzett egyéb szolgáltatási tevékenységek 2011. évi díjtételeinek módosítása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) A település vízbiztonságát fokozó, valamint alternatív ivóvízmin ség-javító beruházási program
elindítása, a Dél-Alföldi Regionális Ivóvízmin ség-javító Konzorciumi tagság megszüntetése
jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

5.) A Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézmény Kossuth Lajos Általános Iskola
tagintézményére vonatkozó a Társulási Megállapodás melléklete (átadás-átvétel) megállapodásának
módosítása véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

6.) Naper  park pályázati projekt el készítése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

7.) Egyebek



2

Tartalomjegyzék

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. július 29. napján megtartott rendkívüli nyílt
ülésének jegyz könyvéhez

Rendelet száma: Tárgya: Oldalszám     E/NET/I



3

Határozat száma: Tárgya: Oldalszám

43 Beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról 5
44 CSANY-KER Mez gazdasági Termék Felvásárló és Értékesít  Kft

ingatlan eladási ajánlat elfogadása  6
45 Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala munkaügyi

dokumentumainak ellen rzésér l szóló bels  ellen ri jelentés elfogadása  8
46 Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által alaptevékenységként

(szabad kapacitás keretében) végzett tevékenységek 2011. évi díjtételeinek módosítása  8
47 A település vízbiztonságát fokozó, valamint alternatív ivóvízmin ség-javító beruházási

program elindítása, a Dél-Alföldi Regionális Ivóvízmin ség-javító Konzorciumi tagság  10
megszüntetése

48 A Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézmény Kossuth Lajos
Általános Iskola tagintézményére vonatkozó a Társulási Megállapodás melléklete (átadás-
átvételi) megállapodásának módosítása 11

49 Naper  park pályázati projekt el készítése
12



4

Jegyz könyv

Készült: Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képvisel -testülete  2011. július 29. napján  (pénteken)
du.13,00 órakor  tartott  rendkívüli nyílt testületi ülésén.

Az ülés helye:  a Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Forgó Henrik polgármester
Forgó János képvisel
Márton Erzsébet képvisel
Pet  Sándor képvisel

Távolmaradását bejelentette: Mucsi István alpolgármester
Bali József 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

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 4 képvisel  jelen van, 3 képvisel  távolmaradását bejelentette.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képvisel -testület
egyhangú szavazással  -  határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

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

Beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

1.) CSANY-KER Mez gazdasági Termék Felvásárló és Értékesít  Kft ingatlan eladási ajánlata
jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala munkaügyi dokumentumainak
ellen rzésér l szóló bels  ellen ri jelentés elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által alaptevékenység (szabad
kapacitás) keretében végzett egyéb szolgáltatási tevékenységek 2011. évi díjtételeinek módosítása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) A település vízbiztonságát fokozó, valamint alternatív ivóvízmin ség-javító beruházási program
elindítása, a Dél-Alföldi Regionális Ivóvízmin ség-javító Konzorciumi tagság megszüntetése
jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök
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5.) A Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézmény Kossuth Lajos Általános Iskola
tagintézményére vonatkozó a Társulási Megállapodás melléklete (átadás-átvétel) megállapodásának
módosítása véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

6.) Naper  park pályázati projekt el készítése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

7.) Egyebek

Tárgy: El adó:
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt Forgó Henrik polgármester
id szakban tett intézkedéseir l

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.

Tárgy: El adó:
Beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítést nem tett, javasolta az írásos el terjesztés 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 határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület
egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

43/2011. (VII.  29.) Ökt határozat

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az átfogó értékelés Csanytelek Község Önkormányzata
gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 21/2010. (V. 28.) Ökt határozat, ivóvízmin ség-javító
önkormányzati társulás alakításáról szóló 26/2011. (V. 28.) Ökt határozat, falunapi programok költségei
meghatározásáról szóló 28/2011. (IV. 29.) Ökt határozat, fogorvosi eszközök megvásárlásáról szóló 33/2011.
(V. 27.) Ökt  határozat, Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása Módosításának
elfogatásáról szóló 36/2011. (VI. 10.) Ökt határozat, átruházott hatáskör saját hatáskörbe való visszavonásáról
szóló 36/2011. (VI. 10.) Ökt határozat, Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft megbízása a
Csongrádi Kistérségen belüli Központi Orvosi Ügyelet ellátásával 37/2011. (VI. 10.) Ökt határozat végrehajtásáról
szóló jegyz  által írásban beterjesztett beszámolóját változtatás nélkül elfogadta.

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester (Helyben)
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- Kató Pálné jegyz  és általa
- Irattár

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
CSANY-KER Mez gazdasági Termék Felvásárló és Forgó Henrik polgármester
Értékesít  Kft ingatlan eladási ajánlata 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 2.400.000,-Ft vételár
összeggel kompenzáció címén való megvásárlásra  terjesztette be azt a képvisel -testület elé.  Az eladó
halaszthatatlan elfoglaltsága miatt kimentette magát, de írásban nyilatkozott a napirend nyilvános ülésen
való tárgyalás tartásáról, helyhez hozzájárulását adta, nem kérte zárt ülés tartását. Hozzájárult továbbá a
képvisel -testület döntésének a Csanyi Hírmondóban és az önkormányzat honlapján való
megjelentetéshez.

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 - Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság
javaslatát figyelembe vev  -  határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület
egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

44/2011. (VII. 29.) Ökt határozat

Tárgy: CSANY-KER Mez gazdasági Termék Felvásárló és Értékesít  Kft ingatlan eladási ajánlat
elfogadása

H a t á r o z a t

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta fenti tárgyú el terjesztésben
foglaltakat és figyelembe vette a Pénzügyi Ellen rz , Településfejlesztési és Foglalkoztatáspolitikai
Bizottság, az ügybe ingatlan szakért ként bevont szakvéleményben  a jogügylettel kapcsolatban
kialakított álláspontját és ezen határozathoz  csatolt adás-vételi szerz dés tervezetet, melyet akként
hagy jóvá, hogy engedélyezi a jelenleg CSANY-KER Mez gazdasági Termék Felvásárló és
Értékesít  Kft 1/1 tulajdonában álló, Csanytelek külterületén a 0202/12 helyrajzi szám alatt
lév , kivett gazdasági épület, udvar, egyéb építmény megjelölés , 4 ha 0284 m2 alapterület
ingatlan önkormányzat számára való megvásárlását 2.400.000.-Ft (azaz: Kett millió-
négyszázezer forint) vételár fejében az eladó által kiállított számla ellenében. A CSANY-KER
Mez gazdasági Termék Felvásárló és Értékesít  Kft és az önkormányzat között 2010.
szeptember 30. napján létrejött megállapodásban foglaltaknak érvényt szerezve kompenzáció
címén a teljes vételár összegéb l  a lejárt tartozás mint bérleti díj hátralék összege
beszámításra kerül.

2.) A képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy ezen határozathoz
mellékelt adás-vételi szerz dést a képvisel -testület nevében aláírja.
Végrehajtás határideje: 2011. szeptember 30.
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: a szerz dés aláírását követ  soros ülés id pontja
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3.) A képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy a tárgyi ingatlan adás-vételéb l ered
kötelezettségvállalást eredményez , a CSANY-KER Mez gazdasági Termék Felvásárló és
Értékesít  Kft  ügyvezet je által a határozat  1.) pontjában írt vételárról kiállított számla ellenében
gondoskodjon (bérleti díj hátralék kompenzációja címén) a Polgármesteri Hivatal pénzügyi
nyilvántartásában (könyvelésében) történ  átvezetésér l.
Végrehajtás határideje: az adás-vételi szerz dés aláírását követ en kibocsátott számla

benyújtásakor
Végrehajtásért felel s: Kató Pálné jegyz  és általa

Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
Beszámolás határideje: az ingatlan vételárának kompenzációként való beszámítását követ  soros

testületi ülés id pontja
4.) Felkéri a képvisel -testület Kató Pálné jegyz t a tárgyi adás-vételi szerz dés jogügylete ingatlan-

nyilvántartásban való bejegyzése érdekében szükséges intézkedések megtételére, az adás-vételi
szerz dés önkormányzat honlapján való megjelenítésére, majd az ingatlan önkormányzati tulajdonba
kerülését követ en az ingatlankataszterben való rögzítésére.
Végrehajtás határideje: folyamatos, a 2.) – 3.) pontban írtak végrehajtását követ en

haladéktalanul
Végrehajtásért felel s: Kató Pálné jegyz  és általa

Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
5.) Rögzíti a képvisel -testület, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetése tervezésekor figyelembe kell

venni a tárgyi ingatlanra vonatkozóan az el terjesztésben foglalt célok megvalósításával való
hasznosításából ered  tapasztalatokat, a takarékosság, a hatékonyság, a gazdaságosság és célszer ség
szempontjait, a bevételek és kiadások egyensúlyba helyezését.
Végrehajtás határideje: folyamatos
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester (az ingatlan hasznosításáért)

Kató Pálné jegyz  (az önkormányzat 2012. évi költségvetése
tervezéséért)

Beszámolás határideje: az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója tárgyalásakor

Határozatról értesítést kap:
- CSANY-KER Mez gazdasági Termék Felvásárló és Értékesít  Kft ügyvezet je Szeri Illés
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Forgó Henrik polgármester
munkaügyi dokumentumainak ellen rzésér l szóló bels Kató Pálné jegyz
ellen ri jelentés elfogadása 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. Indítványozta az el terjesztésben foglaltak
megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.



8

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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

45/2011. (VII. 29.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek  Község  Önkormányzata  Polgármesteri  Hivatala  munkaügyi  dokumentumainak
 ellen rzésér l szóló bels  ellen ri  jelentés elfogadása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete napirendje keretében megtárgyalta Csanytelek
község önkormányzata Polgármesteri Hivatala munkaügyi dokumentumainak 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 Iroda Vezet je
- Irattár

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Forgó Henrik polgármester
által alaptevékenység (szabad kapacitás) keretében végzett Kató Pálné jegyz
egyéb szolgáltatási tevékenységek 2011. évi díjtételeinek Pet  Sándor PEFTB elnök
módosítása

(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 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 4
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

46/2011. (VII. 29.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által alaptevékenységként (szabad
kapacitás keretében) végzett tevékenységek 2011. évi díjtételeinek módosítása

Határozat
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1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az önkormányzat Polgármesteri Hivatala által
(szabad kapacitás keretében) végzett kiegészít  tevékenységek egyes díjtételeit az alábbiak szerint
állapítja meg 2011. augusztus 1-t l:

a) Fénymásolás:

A/4-es méret 20 Ft/db (ÁFA-val)
A/4-es méret kétoldalas 30 Ft/db (ÁFA-val)
A/3-as méret 30 Ft/db (ÁFA-val)
A/3-as méret kétoldalas 40 Ft/db (ÁFA-val)

b) Fax szolgáltatás:

1 oldalas 750 Ft (ÁFA-val)
minden további oldal +240 Ft (ÁFA-val)

c) nyírás, f kaszálás, parlagf -mentesítés,gyomirtó szárzúzás:
Kézi leng kaszákkal végzett munkák díjtételei:

nyírás (F-350/400-as leng  kaszával):                      1.600 Ft/óra (ÁFA-val)

Tigron típusú kistraktor + kapcsolt munkagépekkel végzett munkák díjtételei:
kaszálás (Tigrone típusú kistraktor+adapter): 2.400 Ft/óra (ÁFA-val)

Szárzúzás, gyomirtás forgókéses szárzúzóval: 2.700 Ft/óra (ÁFA-val)
Kiszállási díj (1 km-en belül):* 600 Ft       (ÁFA-val)
Kiszállási díj (1 km-en felül):* 1.000 Ft       (ÁFA-val)
 * Kiszállási díj a Tigron típusú kistraktor gépi munkálatainak igénybevétele esetén számítandó fel.

d) Reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása:

Egyedi megállapodásokon, szerz désekben kerül meghatározásra, melynek egyes díjtételeir l a
polgármester átruházott hatáskörben dönt.

e) Havi kiadványban (Csanyi Hírmondó) reklámfelület biztosítása:

- negyed oldalas hirdetés díja   5.000,-Ft+ÁFA/alkalom
- fél oldalas hirdetés díja 10.000,-Ft+ÁFA/alkalom
- egész oldalas hirdetés díja 20.000,-Ft+ÁFA/alkalom

2.) A Képvisel -testület az 1.) pont d)-e) alpontjában rögzített szolgáltatásra vonatkozóan a díjtételek
megállapításának jogát – a 2011. évi önkormányzati költségvetési rendeletben rögzítettek alapján – a
polgármesterre ruházza át.

3.) Az 1.)  pontban rögzített egyes díjtételek 2011. augusztus 1-t l lépnek hatályba.
4.) A Képvisel -testület jelen határozat hatálybalépésével egyidej leg hatályon kívül helyezi az ezen

tárgykörben korábban meghozott 7/2011. (II. 11) Ökt határozatát.

Végrehajtás határideje: 2011. augusztus 1-t l folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester

                      Kató Pálné jegyz

Határozatról értesítést kap:
– Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
– 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 település vízbiztonságát fokozó, valamint alternatív Forgó Henrik polgármester
ivóvízmin ség-javító beruházási program elindítása, a Kató Pálné jegyz
Dél-Alföldi regionális Ivóvízmin ség-javító Konzorciumi Pet  Sándor PFTB elnök
tagság megszüntetése jóváhagyása

 (tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott el terjesztéshez,
meger sítette az írásban kiadott el terjesztésben foglaltakat. Indítványozta az el terjesztésben foglaltak
megvitatása után annak változtatás nélküli 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 4
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

47/2011. (VII. 29.) Ökt határozat

Tárgy: A település vízbiztonságát fokozó, valamint alternatív ivóvízmin ség-javító beruházási program
            elindítása, a Dél-Alföldi Regionális Ivóvízmin ség-javító Konzorciumi tagság megszüntetése

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat
arra, hogy a település vízbiztonságát fokozó, valamint alternatív ivóvízmin ség-javító beruházás
megvalósítása érdekében el készít  tárgyalásokat folytasson Csongrád Város Önkormányzata
Polgármesterével – a Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás keretében
– arra vonatkozóan, hogy a KEOP-7.1.0/11 pályázati programban részt vegyünk. A jelzett pályázati
projekt keretében az ivóvízmin ség-javító beruházások el készületi munkálatainak támogatására
nyújtható be igénylés.

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat kilép a
Dél-Alföldi Ivóvízmin ség-javító Konzorciumból. A képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik
polgármester urat arra, hogy a konzorciumi tagság megszüntetésével kapcsolaton intézkedéseket
megtegye, egyben kezdeményezze az eddigi tagsággal összefügg  pénzügyi elszámolást a Dél-Alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökségnél a megállapodásban foglaltak szerint.

Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:   1.)  pont vonatkozásában ez el készít  tárgyalások lezárását követ  soros

képvisel -testületi ülés
2.) pont vonatkozásában a kilépés elfogadását lezáró Konzorciumi Tanács ülését

követ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség (Szeged)
- Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás (Csongrád)
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- Csanytelek Község Önkormányzata 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

5.) Napirend

Tárgy: El adó:
A Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézmény Forgó Henrik polgármester
Kossuth Lajos Általános Iskola tag-intézményére vonatkozó a  Kató Pálné jegyz
Társulási Megállapodás melléklete (átadás-átvétel)
megállapodásának módosítása véleményezése

(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.

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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

48/2011. (VII.  29.) Ökt határozat

Tárgy: A Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézmény Kossuth Lajos Általános Iskola tagintézményére
vonatkozó a Társulási Megállapodás melléklete (átadás-átvételi) megállapodásának módosítása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete megtárgyalta fenti tárgyú vonatkozó el terjesztést
és az alábbi döntést hozta:

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete elfogadta az el terjesztés 1.)
mellékletében szerepl  tartalommal Csongrádi Kossuth Lajos Általános Iskola vonatkozásában
az Átadás-átvételi megállapodás módosítását 2011. szeptember 1. napjával való hatállyal.

2.) A képvisel -testület felhatalmazza Forgó  Henrik  polgármester  urat  és  felkéri  Kató  Pálné
jegyz t, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsát alkotó önkormányzatok képvisel -
testületei által jóváhagyott Átadás-átvételi megállapodás módosítás aláírására.
Végrehajtás határideje: aláírást követ  soros képvisel -testületi ülés
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester

           Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje:   aláírást követ  soros testületi ülés id pontja

Határozatról értesítést kap:
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási  Tanácsa Elnöke (Csongrád)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet Vezet je (Csongrád) által
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása tagjai
- Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Igazgatója (Csongrád)
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- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Irattár

6.) Napirend

Tárgy: El adó:
Naper  park pályázati projekt el készítése 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 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 4
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

49/2011. (VII. 29.) Ökt határozat

Tárgy: Naper  park pályázati projekt el készítése

Határozat

1.) Csanytelek Közég Önkormányzata Képvisel -testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármestert
arra, hogy a kiser  kategóriájú „Naper  park” létesítésével összefügg  pályázati projekt
el készít  munkálatokat megtegye a tárgykörben jártas szakemberek és szakhatóságok bevonásával.

2.) Az 1.) pontban rögzítettek szerinti el készületi munkálatok eredményeként olyan tervezet összeállítása
szükséges, mely – megfelel  pályázati lehet ség esetén – a Képvisel -testület végleges álláspontjának
kialakításához és az esetleges kötelezettségvállalások megtételéhez teljes-kör  információt biztosít a
döntésre jogosítottak számára.

Végrehajtás határideje: azonnali és folyamatos
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: az el készületi munkálatok lezárását követ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testület Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezet
- Irattár



13

Egyéb bejelentések

Kató Pálné jegyz :
- Tájékoztatást adott arról, hogy pályázati kiíráson való részvétellel az önkormányzati tulajdonba

visszakerült Baross Gábor utcai ingatlan tet cseréje, akadálymentesítése és f téskorszer sítése
megoldható.

- A Kossuth L. utcai ingatlanon elkezd dtek a bontási munkálatok, a közjegyz höz ismételten
bejelentette az önkormányzat hagyatéki hitelez i igényét.

- A Kossuth utcán új vállalkozás nyitott üzletet, mely nyitással kapcsolatosan vállalkozók megkeresték.
Az út parkolásra alkalmas és az Önkormányzati parkolásra alkalmas területen is lehet parkolni a
járm veknek, a vállalkozók között pedig verseny van, amíg a tisztességes piaci magatartás érvényesül, a
fogyasztói érdekek nem sérülnek és a vállalkozás megfelel a hatályos jogszabályok által támasztott
követelményeknek, szakhatósági el írásoknak, addig a vállalkozás legálisan m ködhet.

- A helyi adóbevételek alakulását ismertette és szólt további teend ir l, majd adó végrehajtási
intézkedésér l tett említést.

- Szólt még az országos népszámlálási aktuális feladatokról is.

Az ülésen egyéb bejelentés, el terjesztés nem hangzott el így Forgó Henrik polgármester úr
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 14,30 órakor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester jegyz


