
1

13/2011.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel -testülete

2011. szeptember 15-én (csütörtökön)
du. 15. 00 órai kezdettel megtartott

 rendkívüli nyílt ülésének
Jegyz könyve

Napirend:

Beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

1.) A Csanytelek „Polgármesteri Hivatal küls  felújítása” tárgyában elindított közbeszerzési eljárás
keretében beérkez  ajánlatok elbírálása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

2.) A „Piaccsarnok építése” tárgyában elindított közbeszerzési eljárás keretében beérkez  ajánlatok
elbírálása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

3.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetése I. félévér l szóló beszámoló elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) Csanytelek, Baross G. u. 2. sz. alatti ingatlan használatba adása
      El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

5.) Csatlakozási szándék a Hét Vezér Turisztikai Egyesülethez, mint TDM szervezethez
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

6.) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

7.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend
térítési díjakról szóló rendelet véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

8.) Egyebek
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek   Község   Önkormányzata   Képvisel -testülete   2011.  szeptember  15.  napján
(csütörtökön) du.15,00 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:

Beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

1.) A Csanytelek „Polgármesteri Hivatal küls  felújítása” tárgyában elindított közbeszerzési eljárás
keretében beérkez  ajánlatok elbírálása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

2.) A „Piaccsarnok építése” tárgyában elindított közbeszerzési eljárás keretében beérkez  ajánlatok
elbírálása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

3.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetése I. félévér l szóló beszámoló elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) Csanytelek, Baross G. u. 2. sz. alatti ingatlan használatba adása
     El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

5.) Csatlakozási szándék a Hét Vezér Turisztikai Egyesülethez, mint TDM szervezethez
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

6.) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

7.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend
térítési díjakról szóló rendelet véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz
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8.) Egyebek

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

54/2011. (IX.  15.) Ökt határozat

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a benyújtott pályázat elbírálása hátrányos helyzet  diákok
Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételr l szóló 62/2010. (XI. 12.) Ökt határozat, benyújtott
pályázat elbírálása hátrányos helyzet  diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételr l szóló
77/2010. (XII. 10.) Ökt határozat, támogatás igénylése a településen végzett belvíz elleni védekezés költségeinek
megtérítésére a vis maior tartalék keret terhére szóló 1/2011. (I. 20.) Ökt határozat, a Polgármesteri Hivatal küls
felújítására közbeszerzési eljárás elindításának elrendelésér l szóló 39/2011. (VI. 17.) Ökt  határozat, a Piaccsarnok
építésére közbeszerzési eljárás elrendelésér l szóló 40/2011. (VI. 17.) Ökt határozat, CSANY-KER
Mez gazdasági Termék Felvásárló és Értékesít  Kft ingatlan eladási ajánlata elfogadásáról szóló 44/2011. (VII. 29.)
Ökt határozat, a Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézmény Kossuth Lajos Általános Iskola
tagintézményére vonatkozó, a Társulási Megállapodás melléklete (átadás-átvételi) megállapodásának módosításáról szóló
48/2011. (VII. 29.) Ökt határozat jegyz  által írásban beterjesztett beszámolóját változtatás nélkül
elfogadta a csatolt szerz dés és Társulási Megállapodás tudomásul vétele mellett.

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

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
A Csanytelek „Polgármesteri Hivatal küls  felújítása” tárgyában Forgó Henrik polgármester
elindított közbeszerzési eljárás keretében beérkez  ajánlatok Kató Pálné jegyz
elbírálása Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság szeptember 12.-én a közbeszerzési eljárás
keretében Csanytelek „Polgármesteri Hivatal küls  felújítása” tárgyában beérkez  ajánlatok el zetes
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bírálatát elvégezte és azok hiánypótlását rendelte el, melynek határideje a mai nap 9 óra volt. A
hiánypótlást határid ben mind a három ajánlattev  benyújtotta.

Kató Pálné jegyz : A Polgármester úr által elmondottakat kiegészítette azzal, hogy a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendjeként a mai napon de. 9 órától lefolytatta
a közbeszerzési eljárás el zetes bírálati eljárását. Az eljárás folyamán megállapította, hogy a GOMÉP Kft
ajánlata érvénytelen, mert a benyújtott tételes költségkimutatás változtatással került beadásra a hiánypótlás
keretében, az ajánlattev  az eredeti ajánlathoz képest m szaki változtatást eszközölt.

Pet  Sándor képvisel  (PEFTB elnöke): Ismertette a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság határozati javaslatát, mely szerint tárgyi közbeszerzési eljárás 1. helyen a
FERROÉP Zrt-t, mint legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatású ajánlatot adó ajánlattev t javasolta
nyertesnek kihirdetni.

Vita, nem alakult ki, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság javaslatát, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 6
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

55/2011. (IX. 15.)  Ökt határozat

Tárgy: Canytelek „Polgármesteri Hivatal küls  felújítása” tárgyában elindított közbeszerzési eljárás
keretében beérkezett ajánlatok elbírálása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai
és Településfejlesztési Bizottság (mint Pályázatot Bíráló Bizottság)  írásos el terjesztésében foglaltakat
megtárgyalta, változtatás nélkül elfogadta és rögzíti, hogy a fenti tárgyban érvényes ajánlatok közül

az alacsonyabb vállalási ár érvényesítésével

1. helyen a FERROÉP F vállalkozó és Szerel ipari Zrt-t,
2. helyen a BODROGI BAU Tervez , Kivitelez  Keresked  és Szolgáltató Kft-t

rangsorolta, ezért

a legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatású ajánlatot adó nyertes ajánlattev nek

a FERROÉP F vállalkozó és Szerel ipari Zrt-t (Szeged, Kálvária sgt. 87/B)
hirdeti ki

nettó 16.497.861,-Ft
(azaz: Tizenhatmillió-négyszáz-kilencvenhétezer-nyolcszáhatvanegy forint) vállalási árral.

2.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a tárgyi 1.) pontban írt nyertes
vállalkozás képvisel jével az ajánlati felhívás szerinti vállalkozási szerz dés megkötésére és a szükséges
további kötelezettségvállalások megtételére.

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

Határozatról értesítést kap:
- FERROÉP F vállalkozó és Szerel ipari Zrt (Szeged)
- BODROGI BAU Tervez , Kivitelez  Keresked  és Szolgáltató Kft (Hódmez vásárhely)
- GOMÉP Kft (Lajosmizse)



7

- 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

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
A „Piaccsarnok építése” tárgyában elindított közbeszerzési Forgó Henrik polgármester
eljárás keretében beérkez  ajánlatok elbírálása Kató Pálné jegyz

Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Pet  Sándor képvisel  (PEFTB elnöke): Tájékoztatásul elmondta, hogy a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság szeptember 12.-én a közbeszerzési eljárás
keretében a „Piaccsarnok építése” tárgyában beérkez  ajánlatok el zetes bírálását elvégezte. Két pályázat
határid ben és sértetlen zárt borítékban került a Bizottság elé a megadott határid n belül (2011. 09. 15. 10
óra).  Egy  ajánlat  a  KOVÁCS  GÉPSZER  Kft  ajánlata  a  megadott  határid n  túl  (2011.  09.  05.  10  óra
helyett 10 óra 31 perckor) érkezett, így az ajánlat a Kbt. 88. § (1) bekezdés a) pontja értelmében
érvénytelen, ezért a közbeszerzési szakért  véleményére alapozottan az ajánlat felbontásra nem került.
Ismertette a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság határozati
javaslatát, mely szerint 1. helyen a BODROGI BAU Kft-t, mint legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatású
ajánlatot adó ajánlattev t javasolta nyertesnek kihirdetni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság javaslatát, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 6
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

56/2011. (IX. 15.)  Ökt határozat

Tárgy: Canytelek „Piaccsarnok építése” tárgyában elindított közbeszerzési eljárás keretében beérkezett
ajánlatok elbírálása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai
és Településfejlesztési Bizottság (mint Pályázatot Bíráló Bizottság)  írásos el terjesztésében foglaltakat
megtárgyalta,  változtatás nélkül elfogadta és rögzíti, hogy a fenti tárgyban érvényes ajánlatok közül

az alacsonyabb vállalási ár érvényesítésével

1. helyen a BODROGI BAU Tervez , Kivitelez  Keresked  és Szolgáltató Kft-t,
2. helyen a FERROÉP F vállalkozó és Szerel ipari Zrt-t

rangsorolta, ezért

a legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatású ajánlatot adó nyertes ajánlattev nek

a BODROGI BAU Tervez , Kivitelez  Keresked  és Szolgáltató Kft-t
(Hódmez vásárhely, Mátyás u. 38.)

hirdeti ki
nettó 48.967.209,-Ft
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(azaz: Negyvennyolcmilló-kilencszázhatvanhétezer-kett százkilenc forint) vállalási árral.

2.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a tárgyi 1.) pontban írt nyertes
vállalkozás képvisel jével az ajánlati felhívás szerinti vállalkozási szerz dés megkötésére és a szükséges
további kötelezettségvállalások megtételére.

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

Határozatról értesítést kap:
- FERROÉP F vállalkozó és Szerel ipari Zrt (Szeged)
- BODROGI BAU Tervez , Kivitelez  Keresked  és Szolgáltató Kft (Hódmez vásárhely)
- KOVÁCS GÉPSZER Kft (Mindszent)
- 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

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat 2011. évi költségvetése I. félévér l szóló Forgó Henrik polgármester
beszámoló véleményezése 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.

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
el terjesztés szerinti határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 6
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

57/2011. (XI. 15.) Ökt határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése I. félévér l szóló beszámoló elfogadása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetése
I. félévi végrehajtásáról szóló el terjesztést megtárgyalta és azt:

bevételi oldalon 409.651 e Ft módosított el irányzat mellett
160.673 e Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (39,22 %)

míg
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kiadási oldalon  409.651 e Ft módosított el irányzat mellett
 144.401 e Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (35,25%)

a csatolt 1.-12.) mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.

2.) A Képvisel -testület az önkormányzat I. félévi záró bankszámla és készpénzállományát 16.272 e
Ft összeggel hagyja jóvá.

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

3.) napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek, Baross G. u. 2. sz. alatti ingatlan használatba Forgó Henrik polgármester
adása véleményezése 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 megvitatását és 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,
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.

58/2011. (IX. 15.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan használatba
adása a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása számára szociális alapszolgáltatási
feladatok ellátását szolgáló telephely létesítése céljából

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta fenti tárgyú napirendet a
polgármester és a jegyz  írásos el terjesztésében, melyet változtatás nélkül elfogadott és az alábbiak
rögzítését rendeli el.

1.) A Képvisel -testület ezen határozata elválaszthatatlan részét képez  1. mellékletét képez  ingatlan
használatba adási szerz désében foglalt el zményekben írtakra tekintettel, annak  megfelel en
térítésmentesen használatba adja a kizárólagos tulajdonát képez , Csanytelek belterületén, a
48 hrsz alatti, 1366 m2 terület , kivett m velési ágú, általános iskola elnevezés  (épület és
udvarból álló) ingatlanát a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása számára, az általa
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átruházott hatáskörben fenntartott Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (Csanytelek, Kossuth u. 39. sz.
alatti) szociális intézmény által m ködtetett szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásához, 2011.
október 1. napjától határozatlan id re, illetve a fenntartási id szak végéig.

2.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat
a) az 1.) pontban írt tárgyi ingatlan használatba adása szándékából ered en ezen el terjesztéshez

csatolt használatba adási szerz dés képvisel -testület nevében a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási
Tanácsa elé terjesztésével, annak elfogadása esetén a használatba adási szerz dés képvisel -testület
nevében való aláírására, a szerz désben foglaltak betartására és betartatására;

b) a 2/a) pontban írt használatba adási szerz dés aláírását követ en a Kistérségi Társulási Tanácsnál
a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ alapító okiratában az eddigi telephelyeinek módosítása
kezdeményezésére akként, hogy az eddigi  szakosított ellátást nyújtó intézmény telephelye maradjon
Csanytelek,  Kossuth  u.  39.  sz.  és  a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan mint szociális
alapszolgáltatói feladatok ellátására alkalmas épület  új telephelyként jelenjen meg, amelybe akkor
integrálható be az eddigi Családsegít  Szolgáltató (Csanytelek, Kossuth u. 34. sz. alatti) és a
Gyermekjóléti Szolgáltató (Csanytelek, Radnóti M. u. 2. sz. alatti) telephelye feladat átvételével,
amikor tárgyi ingatlan felújítására a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtandó
sikeres pályázat által a beruházás megvalósul és az illetékes hatóság az ingatlanra m ködési
engedélyt ad ki,

c) a tárgyi ingatlan felújítására pályázat benyújtására jogosított Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulási Tanácsa számára a pályázathoz az ingatlan tulajdonosának jogait gyakorló szervezet
képvisel jeként ezen határoz 2. mellékletében rögzített abbéli nyilatkozat megtételére,  hogy mint az
épület tulajdonosa képvisel jeként hozzájárul:
ca) a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítására, átalakítására a

fenntartó általi DAOP – 4.1.3/A – 11. „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címen kiírt  pályázat benyújtásához, annak
végrehajtásához,

cb) a támogatási id szak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, és  a
fentiek megvalósítása érdekében az érintett ingatlant a fenntartási id szak végéig a szociális
alapszolgáltatást nyújtó intézmény fenntartója, mint pályázó rendelkezésére bocsátja, használatába adja;.

d) ezen határozathoz köthet  jogügyletb l ered  további szükséges intézkedések megtételére,
kötelezettségvállalások megtételére.

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos,
          - Csongrádi Kistérség  Többcélú Társulási Tanácsa elé terjesztésre:  2011. IX. 20.
           - Tárulási  Tanács Elnökével szerz dés kötésére legkés bb               2011.  X.  01.

Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: a határozatban írt feladatok végrehajtását soron követ  testületi ülés id pontja

Határozatról értesítést kap:
- Csongrádi  Kistérség  Többcélú  Társulása  Tanács  Elnöke,  a  Társulás  Tagjai  és  a

Munkaszervezet Vezet je (Székhelyén)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

4.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csatlakozási szándék a Hét Vezér Turisztikai Egyesülethez Forgó Henrik polgármester
mint TDM szervezethez véleményezése Kató Pálné jegyz

Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)
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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,
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.

59/2011. (IX. 15.)  Ökt határozat

Tárgy: Csatlakozási szándék a Hét Vezér Turisztikai Egyesülethez, mint TDM szervezethez

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete kinyilvánítja tagsági jogviszony létesítésére
irányuló szándékát a Hét Vezér Turisztikai Egyesületben,  mint  TDM  szervezetben  az

pusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, mint turisztikai attrakció köré szervez  desztináció
turisztikai termékeinek és egyéb szolgáltatásainak komplex módon történ  értelmezése, az egyesület
tagjainak hosszú- távú, szervezett együttm ködése érdekében.

2.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az 1.) pontban írt csatlakozási
szerz dés – együttm ködési megállapodás – aláírására.

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  dokumentum aláírását soron követ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Hét Vezér Turisztikai Egyesület Elnöke (Kistelek)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester által
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

5.) Napirend

Tárgy: El adó:
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Forgó Henrik polgármester
Megállapodásának módosítása jóváhagyása Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz : Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést
nem f ztek. Kezdeményezték az írásban kiadott el terjesztés megvitatását és 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
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el terjesztés szerinti határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 6
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

60/2011. (IX.  15.) Ökt határozat

Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása jóváhagyása

Határozat

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

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete elfogadta tárgyi el terjesztés 1.) és
2.) pontjában szerepl  tartalommal a Társulási Megállapodás módosítását, amely a társult
önkormányzatok fenti azonos tartalmú döntését követ en az utolsókként jóváhagyó
önkormányzat képvisel -testületének határozatát követ  naptól kezd en válik hatályossá.

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 Társulási Megállapodás 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)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Irattár

6.) Napirend

Tárgy: El adó:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, Forgó Henrik polgármester
azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési díjakról Kató Pálné jegyz
szóló rendelet véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz : Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést
nem f ztek. Kezdeményezték az írásban kiadott el terjesztés megvitatását és 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
el terjesztés szerinti határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 6
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.
61/2011. (IX. 15.) Ökt határozat

Tárgy: „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési díjakról
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szóló” rendelet  véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -
testülete elé beterjesztend  tárgyi rendelet-tervezetet megtárgyalta és az alábbiakat rögzíti:

A Képvisel -testület elfogadja a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásában adott felhatalmazás alapján a Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -testülete
által megalkotandó, ezen határozat 1.) melléklete szerinti tartalmú tárgyi rendelet-tervezetet.

Határozatról értesítést kap:
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa Elnöke és Munkaszervezet Vezet je (Csongrád)
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezet
- Irattár

Egyéb bejelentések

Forgó Henrik polgármester: A vis maior támogatás keretében felújítandó szilárd burkolatú utakra
vonatkozóan az ajánlatok bekérése megtörtént.
Elmondta, hogy a CSANY-KER kft-t l megvásárolt bekerített területen a jöv ben  közfoglalkoztatás
keretében zöldségtermelés történne, a hozzá tartozó többi területen pedig napkollektort lehetne telepíteni.

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatást adott arról, hogy az év elején beadott vis maior támogatási kérelmet a
Magyar Államkincstár nem terjesztette fel a Belügyminisztérium illetékes szervéhez, annak elutasításáról
sem érkezett tájékoztatás. Véleménye szerint a Magyar Államkincstár eljárási hibát vétett,  ezért levelet
írtak a Polgármester úrral közösen a Belügyminiszter úrnak, javasolva a helyi önkormányzatok vis maior
támogatása és a vis maior tartalék el irányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló
Kormányrendelet módosítását is.
Tájékoztatta a képvisel -testület tagjait arról, hogy a következ  képvisel -testületi ülés a munkatervnek
megfelel en 2011. szeptember 30.-án kerülhet sor, melynek napirendjeként az önkormányzati rendeletek
felülvizsgálata szerepel..
Szólt még a helyi adóbeszedés alakulásáról, a hátralék behajtása érdekében tett és teend  intézkedésekr l.

Az ülésen egyéb bejelentés, el terjesztés nem hangzott el így Forgó Henrik polgármester úr
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 16,30 órakor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
                   polgármester jegyz


