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12/2011.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel -testülete

2011. augusztus 22-én (hétf n)
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.) Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetésér l szóló önkormányzati rendelet megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor, PEFTB
             elnök

2.) Az önkormányzat  által  nyújtott  szociális  ellátásokról  szóló  önkormányzati  rendelet megalkotása
     El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
                 elnök

3.) Derogációs víziközm  projekt (KEOP-7.1.0/11) pályázathoz öner  biztosításának vállalása
jóváhagyása

     El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) Csanytelek, Baross G. u. 2. sz. alatti épületkomplexum felújítási, átalakítási munkálataira kiírt pályázat
el készítése jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

5.) Tanyafejlesztési Program keretében földutak rendszeres felújítását biztosító gép (eszköz) beszerzésére
pályázat
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

6.) Helyi és térségi jelent ség  vízvédelmi rendszerek fejlesztése cím  pályázat el készítése jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

7.) Egyebek
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képvisel -testülete  2011. augusztus 22. napján  (hétf n)
du.13,00 órakor  tartott  rendkívüli nyílt testületi ülésén.

Az ülés helye:  a Polgármesteri Hivatal díszterme

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

Távolmaradását bejelentette: Forgó János 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 6 képvisel  jelen van, 1 képvisel  távolmaradását bejelentette.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képvisel -testület
egyhangú szavazással  -  határozathozatal nélkül – 6 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

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

1.) Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetésér l szóló önkormányzati rendelet megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor, PEFTB
             elnök

2.) Az önkormányzat  által  nyújtott  szociális  ellátásokról  szóló  önkormányzati  rendelet megalkotása
     El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
                 elnök

3.) Derogációs víziközm  projekt (KEOP-7.1.0/11) pályázathoz öner  biztosításának vállalása
jóváhagyása

     El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) Csanytelek, Baross G. u. 2. sz. alatti épületkomplexum felújítási, átalakítási munkálataira kiírt pályázat
el készítése jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

5.) Tanyafejlesztési Program keretében földutak rendszeres felújítását biztosító gép (eszköz) beszerzésére
pályázat
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

6.) Helyi és térségi jelent ség  vízvédelmi rendszerek fejlesztése cím  pályázat el készítése jóváhagyása
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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.

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetésér l Forgó Henrik polgármester
szóló önkormányzati rendelet megalkotása Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
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 megvitatását.

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: Összefoglalójában megállapította, hogy a képvisel -testület kérdés,
módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott
rendelet-tervezetet, melyb l megállapította, hogy a képvisel - testület kérdés és módosító javaslat nélkül,
egyhangúlag 6 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, elfogadta az írásban
beterjesztett el terjesztést, rendelet-tervezetet és megalkotta az önkormányzat  2011. évi módosított
költségvetésér l szóló 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendeletét.

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló Forgó Henrik polgármester
önkormányzati rendelet megalkotása Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
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 megvitatását.

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
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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: Összefoglalójában megállapította, hogy a képvisel -testület kérdés,
módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott
rendelet-tervezetet, melyb l megállapította, hogy a képvisel - testület kérdés és módosító javaslat nélkül,
egyhangúlag 6 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, elfogadta az írásban
beterjesztett el terjesztést és megalkotta az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló
12/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendeletét.

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
Derogációs víziközm  projekt (KEOP-7.1.0/11)  pályázathoz Forgó Henrik polgármester
öner  biztosításának vállalása jóváhagyása 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,
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 6
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

50/2011. (VIII. 22.)  Ökt határozat

Tárgy: Derogációs víziközm  projekt (KEOP.7.1.0/11) pályázathoz öner  biztosításának vállalása
jóváhagyása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által KEOP-7.1.0/11 számú –   Derogációs víziközm  projektek el készítése - pályázati
felhívás keretén belül szennyvíztisztító és csatornahálózat építés el készítési munkáira.

2.) Az 1.) pontban jelzett el készületi munkálatok tervezett összköltsége 44.401.650-Ft (azaz: negyvennégymillió-
négyszázegyezer-hatszázötvent forint), melyb l az igényelt pályázati támogatás 37.741.401,- Ft (azaz:
harminchétmillió-hétszáznegyvenegyezer-négyszázegy forint), a garantált saját forrás fedezet 6.660.249,- Ft (azaz:
hatmillió-hatszázhatvanhatezer-kett száznegyvenkilenc forint).

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete vállalja, hogy az 1.) pontban
részletezett   pályázathoz  a 2.) pontban írt saját   pénzügyi   forrás   fedezeteként    6.660.249,-
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Ft-ot, (azaz: hatmillió-hatszázhatvanezer-kett száznegyvenkilenc forintot) az önkormányzat
2012. évi  költségvetési rendeletében  fejlesztési célkit zésként elkülönít.

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  pályázat benyújtása, és elbírálása után

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

4.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek, Baross G. u. 2. sz. alatti épületkomplexum Forgó Henrik polgármester
felújítási, átalakítási munkálataira kiírt pályázat el készítése Kató Pálné jegyz
jóváhagyása Pet  Sándor PEFTB elnök

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 nem hangzott el.

Hozzászólás:

Mucsi István alpolgármester: Támogatta a korábbi képvisel -testületi döntés figyelembevétel elkészített
el terjesztésben megfogalmazottak elfogadását.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képvisel -testület kérdés,
módosító javaslat nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott
el terjesztés szerinti határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 6
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg

51/2011. (VIII. 22.)  Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek, Baross G. u. 2. sz. alatti funkcióját vesztett épület  felújítási, átalakítási munkálataira
kiírt pályázat el készítése jóváhagyása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester
urat  arra,  hogy  a Csanytelek, Baross Gábor utca 2. sz. alatti épületkomplexum felújításával,
átalakításával összefügg  pályázat el készületi munkálataihoz a szükséges intézkedéseket
megtegye.

2.) Az 1.) pontban rögzített felhatalmazás a jelenlegi fázisban a felújítási pályázathoz kapcsolódó:
tervegyeztetésre, vázlatterv elkészítésére, pályázati tervdokumentáció elkészítésére,  a tervez i költségbecslésre és  az
árazatlan költségkalkuláció elkészítésére vonatkozó kötelezettségvállalás megtételére irányul.

3.) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által a kés bbiekben benyújtandó DAOP-4.1.3/A-11 jel
pályázat saját forrás vállalása és a Baross Gábor utca 2. sz. alatti ingatlan társulási használatra
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vonatkozó önkormányzati hozzájárulások biztosítása külön képvisel -testületi határozat formájában
történik.

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Felel s: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  pályázat benyújtása el tt

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester által
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnöke (Csongrád)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa tagjai (Székhelyükön)
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

5.) Napirend

Tárgy: El adó:
Tanyafejlesztési Program keretében földutak rendszeres Forgó Henrik polgármester
felújítását biztosító gép (eszköz) beszerzésére pályázat Kató Pálné jegyz
benyújtása jóváhagyása 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.

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

52/2011. (VIII. 22.)  Ökt határozat

Tárgy: Tanyafejlesztési  Program  keretében  földutak  rendszeres  felújítását  biztosító  gép  (eszköz)
beszerzésére pályázat benyújtása jóváhagyása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete pályázatot nyújt be a vidékfejlesztési miniszter
által kiírt Tanyafejlesztési Program keretében 1 db er gép és hozzá kapcsolt 1 db munkagép
(földgyalu) beszerzésére.

4.) Az 1.) pontban jelzett fejlesztési célkit zés becsült összköltsége 8.700.000,- Ft (azaz: Nyolcmillió-
hétszázezer forint), ebb l az önkormányzat által garantált saját forrás összege 870.000,- Ft (azaz:
Nyolcszáz-hetvenezer forint).

5.) A Képvisel -testület a 2.) pontban jelzett saját forrás fedezetét tárgyévi költségvetési rendelete
fejlesztési tartalékából biztosítja, amennyiben a pályázati döntés áthúzódik a következ  évre, úgy a saját
forrás lekötés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete beruházási célkit zések fejezetének
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eredeti el irányzatai között kerülhet meghatározásra az 1.) pontban konkretizált fejlesztési célkit zés
megjelölésével.

Végrehajtás határideje:  pályázat benyújtására 2011. 09. 30.
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  pályázat elbírálását követ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

6.) Napirend

Tárgy: El adó:
Helyi és térségi jelent ség  vízvédelmi rendszerek fejlesztése Forgó Henrik polgármester
cím  pályázat el készítése 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 tett.
Kezdeményezte az írásban kiadott el terjesztés megvitatása utáni változtatás nélküli 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: 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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

53/2011. (VIII. 22.)  Ökt határozat

Tárgy: Helyi  és  térségi  jelent ség    vízvédelmi  rendszerek  fejlesztése  cím    pályázat   el készítése
jóváhagyása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete pályázatot nyújt be a DAOP-5.2.1/A-11
számú  projekt keretében a „Helyi és térségi jelent ség  vízvédelmi rendszerek fejlesztése” cím
program megvalósítására.

2.) A képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat, hogy
a) az 1.) pontban rögzített pályázati projekt el készítési munkálatai keretében árajánlatok bekérésére,

megvalósíthatósági tanulmány és a vízjogi engedélyes tervek beszerzésére,
b) a vízjogi engedélyezési tervek készít jével a szerz dés megkötésére, maximum 1.500.000,-Ft+ÁFA (azaz:

Egymillió-nyolcszáz-hetvenötezer forint) értékhatárig, valamint az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó járulékos
költségek fedezetének biztosítására.

c) az ajánlatkéréseket követ en, szerz déskötésre, a legjobb árajánlatot tev  szervezettel a megvalósíthatósági
tanulmány készítésére olyan formában, hogy a tanulmány akkor számít teljesítettnek, amennyiben a fentiekben
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jelzett pályázat támogatást nyer, az ezen költségnemre szerz dhet  összeg fels  határa  1.200.000,-Ft+ÁFA
(azaz:. Egymillió-ötszázezer forint),

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete vállalja, hogy az 1.) pontban
részletezett  pályázathoz a 2.) b) pontban jelzett kötelezettségvállalás   pénzügyi   forrás
fedezetét az önkormányzat 2011. évi  költségvetési rendeletében  a fejlesztési célkit zésre
elkülönítetten, míg a 2.) c) pontban jelzett kötelezettségvállalás fedezetét a 2012.
éviköltségvetés fejlesztési tartalék kerete terhére biztosítja.

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  pályázat benyújtása, és elbírálása után

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

Egyebek

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a Képvisel -testület tagjait, hogy szeptembert l december hónapig
folyamatosan, hónapokra egyenletesesen elosztva tervezi az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát és
annak eredményeképpen a rendelet-tervezetek Képvisel -testület elé terjesztését. A jogalkotási
menetrendhez igazítva igyekszik csoportosítani a rendeleteket a plusz munka elkerülése érdekében.
Tájékoztatást adott a helyi adóbevételek alakulásáról, majd az önkormányzatot érint  jelent sebb
jogszabály változásokról.

Az ülésen egyéb bejelentés, el terjesztés nem hangzott el így Forgó Henrik polgármester úr
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 14,20 órakor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
          polgármester jegyz


