
1

14/2011.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel -testülete

2011. szeptember 30-án (pénteken)
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott

 soros nyílt ülésének
Jegyz könyve

Napirend:

1.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata keretében
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz
a) a háziorvosi és fogorvosi körzetekr l
b) az építményadóról,
c) a helyi ipar zési adóról,
d) a magánszemély kommunális adójáról,
e) a hivatali helyiségen, hivatali munkaid n kívüli házasságkötés esetén fizetend  és a

házasságkötésnél közrem köd  anyakönyvvezet t megillet  díjakról,
f)  a helyi önkormányzati képvisel k, a képvisel -testület bizottságainak elnökei és tagjai

tiszteletdíjáról,
szóló önkormányzati rendelet megalkotása

2.) A „Polgármesteri Hivatal küls  felújításá”-hoz támogatást megel legezend  fejlesztési célú hitel
      felvételének jóváhagyása

El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

3.) Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

4.) Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásáról szóló Szabályzat
módosítása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

5.) Csanytelek Község Önkormányzata településfejlesztési koncepciójának és stratégiai programjának
jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

6.) Önkormányzati tulajdonú útszakaszok vis maior támogatással történ  felújítása, valamint bel,- és
külterületi útszakaszok kátyúzása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

7.) Egyebek
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képvisel -testülete  2011. szeptember 30. napján  (péntek)
du.13,00 órakor  tartott  soros nyílt testületi ülésén.

Az ülés helye:  a Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Forgó Henrik polgármester
Bali József képvisel
Pet  Sándor képvisel
Forgó János képvisel
Kopasz Imréné képvisel

Távolmaradását bejelentette: Mucsi István alpolgármester
Márton Erzsébet 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 5 képvisel  jelen van, 2 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:

1.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata keretében
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz
a) a háziorvosi és fogorvosi körzetekr l
b) az építményadóról,
c) a helyi ipar zési adóról,
d) a magánszemély kommunális adójáról,
e) a hivatali helyiségen, hivatali munkaid n kívüli házasságkötés esetén fizetend  és a

házasságkötésnél közrem köd  anyakönyvvezet t megillet  díjakról,
f)  a helyi önkormányzati képvisel k, a képvisel -testület bizottságainak elnökei és tagjai

tiszteletdíjáról,
szóló önkormányzati rendelet megalkotása

2.) A „Polgármesteri Hivatal küls  felújításá”-hoz támogatást megel legezend  fejlesztési célú hitel
       felvételének jóváhagyása

El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

3.) Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

4.) Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásáról szóló Szabályzat
módosítása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz
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5.) Csanytelek Község Önkormányzata településfejlesztési koncepciójának és stratégiai programjának
jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

6.) Önkormányzati tulajdonú útszakaszok vis maior támogatással történ  felújítása, valamint bel,- és
külterületi útszakaszok kátyúzása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

7.) Egyebek

1.) Napirend

a)
Tárgy: El adó:

A háziorvosi és fogorvosi körzetekr l szóló önkormányzati Forgó Henrik polgármester
rendelet megalkotása Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
Pet  Sándor PEFTB ekb9j

(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 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,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyb l megállapította, hogy a Képvisel -testület  egyhangúlag 5 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett el terjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta a háziorvosi   és   fogorvosi   körzetekr l  szóló  13/2011. (IX. 30.)
önkormányzati rendeletét.

1/b) Napirend

Tárgy: El adó:
Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Forgó Henrik polgármester

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 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.
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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 rendelet-tervezetet, melyb l megállapította, hogy a Képvisel -testület  egyhangúlag 5 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett el terjesztést, rendelet-
tervezetet és megalkotta az építményadóról szóló 14/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendeletét.

1/c) Napirend
Tárgy: El adó:

A helyi ipar zési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Forgó Henrik polgármester
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 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,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyb l megállapította, hogy a Képvisel -testület egyhangúlag 5 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett el terjesztést, rendelet-
tervezetet és megalkotta a helyi ipar zési adóról szóló 15/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendeletét.

1/d) Napirend

Tárgy: El adó:
A magánszemély kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet Forgó Henrik polgármester
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 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,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
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írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyb l megállapította, hogy a Képvisel -testület hozzászólás nélkül,
egyhangúlag 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett
el terjesztést, rendelet-tervezetet és megalkotta a magánszemély kommunális adójáról szóló 16/2011.
(IX. 30.) önkormányzati rendeletét.

1/e) Napirend

Tárgy: El adó:
A hivatali helyiségen, hivatali munkaid n kívüli házasságkötés esetén Forgó Henrik polgármester
 fizetend  és a házasságkötésnél közrem köd  anyakönyvvezet t Kató Pálné jegyz
megillet  díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 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 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,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyb l megállapította, hogy a Képvisel -testület  egyhangúlag 5 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett el terjesztést, rendelet-
tervezetet és megalkotta a hivatali helyiségen, hivatali munkaid n kívüli házasságkötés esetén
fizetend  és a házasságkötésnél közrem köd  anyakönyvvezet t megillet  díjakról szóló 17/2011.
(IX. 30.) önkormányzati rendeletét.

1/f) Napirend

Tárgy: El adó:
A helyi önkormányzati képvisel k, a Képvisel -testület bizottságainak Forgó Henrik polgármester
elnökei és tagjai tiszteletdíjáról 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 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.
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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 rendelet-tervezetet, melyb l megállapította, hogy a Képvisel -testület  egyhangúlag 5 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett el terjesztést, rendelet-
tervezetet és megalkotta a helyi önkormányzati képvisel k, a Képvisel -testület bizottságainak
elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 18/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendeletét.

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
A „Polgármesteri Hivatal küls  felújításá”-hoz támogatást Forgó Henrik polgármester
megel legezend  fejlesztési célú hitel felvételének 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 kiegészítésként hozzáf zte, hogy
hitelfelvétel a munkálatok megkezdésének tényleges id pontjában történik.

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

62/2011. (IX. 30.) Ökt határozat

Tárgy: A „Polgármesteri Hivatal küls  felújításá-„hoz támogatás megel legezend  fejlesztési célú hitel felvételének
            jóváhagyása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az EMVA program keretében vidéki
örökség meg rzéséhez igénybe vehet  támogatással (támogatási kérelem azonosító: 2076512434)
megvalósuló, a Polgármesteri Hivatal küls  felújítása cím  fejlesztési célkit zés kivitelezéséhez az
önkormányzat számlavezet  pénzintézetét l a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezett l
17.000.000.- Ft (azaz: Tizenhétmillió-forint) fejlesztési célú támogatást megel  hitel
felvételét hagyja jóvá. A Képvisel -testület elfogadja a számlavezet  pénzintézettel egyeztetett, a
jelen hitelkonstrukcióhoz kapcsolódó kamatköltség éves mértékét a jegybanki alapkamat + 3%-os
mértékben, míg az egyszeri kezelési költséget 1%-os nagyságrendben.

2.) A Képvisel -testület az 1.) pontban rögzített hitelkonstrukció futamidejét a várható kivitelez i
számlázási id szakhoz igazodóan egy éves id tartamban hagyja jóvá.

3.) A Képvisel -testület az 1.) pontban rögzített hitel felvétel alapfedezeteként a 138/2008. (X. 18.)
FVM rendelet alapján 2011. március 24-én kelt határozatban rögzített támogatási keretösszeget
jelöli meg, (határozat iktató száma: 209/0606/1/16/2010, iratazonosító szám: 1348982599). A
járulékos fedezeti garanciát a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettel 2011. január hó 7. napján
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megkötött keretbiztosítéki jelzálogszerz désben rögzített Csanytelek belterület 31/5 hrsz-on
felvett gazdasági épület, udvar megjelölés  2252 m2 terület  és 19.000.000.- Ft becsült érték
ingatlan képezi.

4.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat ezen határozatban
engedélyezett a hitelszerz dés megkötésével kapcsolatos kötelezettségvállalások megtételére, a
hitelszerz dés aláírására, a várható pénzügyi teljesítés (kivitelez i számla beérkezés) id szakához
igazodóan.

5.) A Képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t és általa Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda
Vezet jét, hogy a tárgykörre vonatkozó fejlesztési célkit zés megvalósításához a 11/2011. (VII.
22.) önkormányzati rendeletben (az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési rendelete
6/a és 7. mellékletében) rögzített hitelfelvételi keret el irányzatát - a közbeszerzési eljárás
költségcsökkent  eredményéb l adódóan – az 1.) pontban rögzített hitelfelvétel nagyságának
megfelel en 22.642 E Ft-ról 17.000 E Ft-ra való módosítását kezdeményezze.

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester

          Kató Pálné jegyz  és Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
Beszámolás határideje: hitelszerz dés aláírását követ en (soros ülésen)

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Csanyteleki Kirendeltsége (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez Forgó Henrik polgármester
csatlakozás 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 Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és pályázónként havi 3.500,-
Ft/f  támogatás folyósításával 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

63/2011. (IX. 30.) Ökt határozat

Tárgy: Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához történ  csatlakozás
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Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete csatlakozik a Bursa Hungarica
Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához.

2.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik Polgármester urat a pályázati kiírás feltételeként
meghatározott csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozat
aláírására és a nyilatkozat eredeti, aláírt példányának ajánlott küldeményként a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezel  részére történ  megküldésére.

Végrehajtás határideje: 2011. október 14.
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz .
Beszámolás határideje: végrehajtást követ  testületi ülés.

3.) A Képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkez , hátrányos szociális helyzet  fels oktatási intézményben (fels oktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idej  (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményez  alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményez
mester-képzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy fels fokú szakképzésben, a képzésre
vonatkozó keretid n belül tanulmányokat folytató hallgatók („A” típus), és az
önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkez , hátrányos szociális helyzet  (a
2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi el tt álló középiskolás, illetve fels fokú diplomával
nem rendelkez , fels oktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett) a
2012/2013. tanévt l kezd en fels oktatási intézményben teljes idej  (nappali tagozatos)
tanulmányokat folytatni kívánó fiatalok („B” típus) részére a Bursa Hungarica
Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójának Általános
Szerz dései Feltételeiben, valamint az Önkormányzat Bursa Hungarica Fels oktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásáról szóló Szabályzatában foglaltak szerint a
pályázatokat írja ki, és a további szükséges intézkedéseket tegye meg.

Végrehajtás határideje: 2011. október 17.
Végrehajtásért felel s: Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje:   a végrehajtást követ  testületi ülés

4.) A Képvisel -testület a határid n belül benyújtott, tartalmilag és formailag megfelel  pályázat
elbírálása alapján a pályázót 3.500,- Ft havi támogatásban részesíti, a pályázati kiírás szerint, a
vonatkozó Szabályzat betartása mellett.

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete tagjai (helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Patainé Gémes Tímea szociális irodavezet
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi iroda vezet
- Irattár

4.) Napirend

Tárgy: El adó:
Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Forgó Henrik polgármester
Elbírálásáról szóló Szabályzat módosítására 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 f zött.

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

64/2011. (IX. 30.) Ökt határozat

Tárgy: Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásáról  szóló Szabályzat módosítása

 Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete napirendje keretében megtárgyalta a Bursa
Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásáról szóló Szabályzat módosítását,
melyet ezen határozathoz csatolt tartalommal változtatás nélkül elfogadott.

Határozatról értesítést kapnak:
-  Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testület tagjai (helyben)
-  Forgó Henrik polgármester
-  Kató Pálné jegyz  és általa
-  Patainé Gémes Tímea Szociális Irodavezet
-  Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
-  Irattár

5.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata településfejlesztési koncepciójának Forgó Henrik polgármester
 és stratégiai programjának megtárgyalása 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 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.
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65/2011. (IX.  30.) Ökt határozat

Tárgy: A Csanytelek  Község  Önkormányzata  település fejlesztési  koncepciójának  és  stratégiai programjának
 jóváhagyása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata megtárgyalta és változtatás nélkül tartalommal jóváhagyta fenti
tárgyban a polgármester és a jegyz  által írásban benyújtott el terjesztését, a község településfejlesztési
koncepcióját és stratégiai programját.

2.) Felkéri a Képvisel -testület Kató Pálné jegyz t, hogy a koncepcióban és a stratégiai programban írtak
megvalósítását befolyásoló központi jogszabályok változtatásakor a Képvisel -testület fenti programtól
eltér  döntése esetén gondoskodjon a Polgármester úr tájékoztatásáról a koncepció és a stratégiai
program szükségszer  aktualizálásáról és Képvisel -testület elé terjesztésér l.

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Végrehajtásért felel s:   Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
 Beszámolás határideje:  szükség szerint

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

6.) Napirend

Tárgy: El adó:
Önkormányzati tulajdonú útszakaszok vis maior támogatással Forgó Henrik polgármester
történ  felújítása, valamint bel,- és külterületi útszakaszok kátyúzása 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 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

66/2011. (IX. 30.) Ökt határozat

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú útszakaszok vis maior támogatással történ  felújítása, valamint bel,- és külterületi
útszakaszok kátyúzása

Határozat
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1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete tárgyi el terjesztést megtárgyalta és
változtatás nélkül  jóváhagyta, hogy az önkormányzat tulajdonában lév Csanytelek, Damjanich
utca és Szent László utca utjaiban keletkezett, belvíz okozta károk helyreállítása részleges
felújítással kerüljön megvalósításra összességében 1180 m2-es területen. A felújítási munkálatok

szaki ellen rzéssel együttes összköltségét –a beérkez  árajánlatok közül a legkedvez bbnek
min sített díjtételek alapján – a Képvisel -testület 3.100.000,-Ft + ÁFA bruttó 3.875.000,- Ft-ban
(azaz: Hárommillió-nyolcszázhetvenötezer forintban) hagyta jóvá.

2.) A Képvisel -testület a tárgyévi önkormányzati tulajdonú bel, - és külterületi utak részleges
kátyúzására 900.000,- Ft + ÁFA bruttó 1.125.000,-Ft (azaz: Egymillió-százhuszonötezer forint)
felhasználását hagyta jóvá. A bedolgozandó aszfalt mennyiség (8,5 tonna) az alábbi útszakaszokon
kerül felhasználásra:
Csanytelek,

- Damjanich utca kül, - és belterületi szakaszai,
- Pusztaszeri utca önkormányzati tulajdonú belterületi része,
- Széchenyi utca Járandó utca útkeresztez dése,
- Szent László utca érintett része.

3.) A Képvisel -testület jóváhagyja, hogy az 1.) és 2.) pontban rögzített út helyreállítási, és kátyúzási
munkákat a kiskunfélegyházi telephely ÚT-ÉP-Ker 97’ Kft (székhely: 1165, Budapest, Dióssy Lajos
u. 28.) – mint legkedvez bb árajánlatot adó gazdasági társaság végezze el 2011. október 4-15.
között.

4.) Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármestert urat a határozat 1.)-2.) pontjában írt
ezen határozathoz csatolt tervezetek szerinti szerz dések aláírására, kötelezettségvállalások
megtételére.

Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
Végrehajtás határideje:  2011.10.15.
Beszámolás határideje: a megvalósítást követ  Képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- ÚT-ÉP-KER 97’ Kft (Kiskunfélegyháza)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

Egyebek

Forgó János képvisel : Szólt a Radnóti utca és a Pet fi utca keresztez désénél a nagy gyalogos forgalom
miatt gyalogos átkel hely (zebra) létesítésének fontosságáról a közlekedési kockázat, baleset elkerülésére
hivatkozva.

Forgó Henrik polgármester: Véleménye szerint is szükség lenne ott egy gyalogos átkel helyre, azonban
annak megvalósítása nem egyszer  a hatályos közlekedési és egyéb hatósági eljárások egyenl re ezt nem
teszik lehet vé.

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a Képvisel -testület tagjait arról, hogy 2011. októberében két lépcs ben
ismét helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát tervezi, az eredeti jogalkotói jogkörbe tartozó még
felül nem vizsgált 3 rendelet esetében, továbbá a sarkalatos törvényekhez igazodóan, de legalább még
újabb 3 rendelet körében.
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Elmondta, hogy a Csanyi Hírmondóban felhívást tett közzé az adóhátralékok végrehajtási eljárás
keretében való beszedésére, hozzáf zte még, hogy  rövid határid n belül a helyi adó kintlév ségek
csökkentése érdekében az adóhátralékkal rendelkez  vállalkozások listájának átadásával  végrehajtási eljárás
lefolytatását fogja kezdeményezni  a NAV-nál.

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


