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15/2011.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel -testülete

2011. október 14-én (pénteken)
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott

 rendkívüli nyílt ülésének
Jegyz könyve

Napirend:

1.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata keretében
a) Csanytelek Község Önkormányzata jelképeir l, annak használatáról,
b)  „Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása rendjér l,
c) A „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és adományozása rendjér l
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
             elnök

2.) A Nepomuki Szent János római katolikus plébánia Csanytelek, Kossuth L. u. 10. sz. alatti (215/2
hrsz-ú) épületének helyi védelem alá helyezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

3.) Turisztikai attrakció bemutatására alkalmas, Csanytelek „Tilalmas” területéb l ingatlan vásárlása
jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) Villamos energia többlet teljesítmény iránti igény kezdeményezése jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

5.) Települési Esélyegyenl ségi Helyzetelemzés és Programja elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

6.) Egyebek
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képvisel -testülete  2011. október 14. napján  (péntek)
du.13,00 órakor  tartott  rendkívüli nyílt testületi ülésén.

Az ülés helye:  a Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Forgó Henrik polgármester
Mucsi István alpolgármester
Forgó János képvisel
Kopasz Imréné képvisel
Márton Erzsébet képvisel

Távolmaradását bejelentette: Pet  Sándor képvisel
Bali József 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
d) Csanytelek Község Önkormányzata jelképeir l, annak használatáról,
e)  „Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása rendjér l,
f) A „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és adományozása rendjér l
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
            elnök

2.) A Nepomuki Szent János római katolikus plébánia Csanytelek, Kossuth L. u. 10. sz. alatti (215/2
hrsz-ú) épületének helyi védelem alá helyezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

3.) Turisztikai attrakció bemutatására alkalmas, Csanytelek „Tilalmas” területéb l ingatlan vásárlása
jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) Villamos energia többlet teljesítmény iránti igény kezdeményezése jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

5.) Települési Esélyegyenl ségi Helyzetelemzés és Programja elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

6.) Egyebek
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1.) Napirend

1/a) Napirend
Tárgy: El adó:

Csanytelek Község  önkormányzata jelképeir l, annak használatáról 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 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 Csanytelek Község Önkormányzata jelképeir l és annak használatáról
szóló 19/2011. (X. 14.) önkormányzati rendeletét.

1/b Napirend

Tárgy: El adó:
„Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása Forgó Henrik polgármester
rendjér l 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.

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    „Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása
rendjér l   szóló 20/2011. (X. 14.) önkormányzati rendeletét.
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1/c) Napirend

Tárgy: El adó:
A „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és adományozása rendjér l 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 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 „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és adományozása rendjér l
szóló 21/2011. (X. 14.) önkormányzati rendeletét.

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Nepomuki Szent János római katolikus plébánia Csanytelek, Forgó Henrik polgármester
Kossuth u. 10. sz. alatti (215/2 hrsz-ú) épületének helyi védelem alá Kató Pálné jegyz
helyezése 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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67/2011. (X. 14.) Ökt határozat

Tárgy: A Nepomuki Szent János Plébánia  Csanytelek, Kossuth L. u. 10. sz. alatti (215/2 hrsz-ú) épület
helyi védelem alá helyezése

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete kezdeményezi és egyben jóváhagyja a
Csanytelek, Kossuth L. u. 10. sz. alatti (215/2 hrsz.) Nepomuki Szent János Plébánia épületének
védelem alá helyezését különös tekintettel az épület település-történetében betöltött szerepére.

2.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és felkéri Kató Pálné jegyz t,
hogy az 1.) pontban rögzített épület helyi védelem alá helyezésével kapcsolatosan a Település-
rendezési Terv és a Helyi Építési Szabályzat tárgykörre vonatkozó és a 2012. évben esedékes
módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

3.) A Képvisel -testület támogatja, hogy az 1.) pontban rögzített épület felújítására irányuló pályázat
benyújtásra kerüljön a várhatóan 2011. novemberében kiírandó pályázati felhívás alapján.

Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
          Kató Pálné jegyz

Végrehajtás határideje:  a 2012. évben módosítandó Település-rendezési terv és HÉSZ beterjesztésének
           id pontja

Beszámolás határideje:  a tervek módosításakor

Határozatról értesítést kap:
- Bánfi Sándor  Nepomuki Szent János Plébánia (Csanytelek, Kossuth u. 10.)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testület Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó,- és Pénzügyi Iroda Vezet
- Irattár
-

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
Turisztikai attrakció bemutatására alkalmas, Csanytelek, „Tilalmas” Forgó Henrik polgármester
területéb l ingatlan vásárlása jóváhagyása Kató Pálné jegyz

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

Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a helyben szokásos árfekvésnek
megfelel  áron történik a földterület vásárlása, amellyel a jöv ben remélhet leg munkalehet séget is
tudnak biztosítani.

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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68/2011. (X. 14. ) Ökt határozat

Tárgy: Turisztikai attrakció bemutatására alkalmas, Csanytelek „Tilalmas” területéb l ingatlan vásárlása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta tárgyi el terjesztést és az
önkormányzat vagyona gyarapítása érdekében hozzájárul és felhatalmazást ad

a)   az adott ingatlanok tulajdonosaival való tárgyalás lefolytatásához akként, hogy a Csanytelek
0267 hrsz alatti ingatlanok alrészletei adás-vételi jogügylete tárgyalási alapja az ingatlan
tényleges AK értéke, amely 10.000 – 25.000 Ft/AK értékig terjedhet;

b) az önkormányzat rövid- közép és hosszú- távú fejlesztési tervébe ezen el terjesztés szerinti
turisztikai attrakció céljaként kijelölt területen idegenforgalmi beruházás megvalósítása felvételhez,

c) a település rendezési terve és a HÉSZ módosításakor a „Tilalmas” területéb l a már önkormányzati
tulajdonba került ingatlanok területének „idegenforgalmi célra való jelöléséhez”;

d) az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója összeállításakor ezen el terjesztésben szerepl
célok beemelését akként, hogy annak megvalósításához vegyen igénybe tárgykörben kiírt pályázati
lehet séget, s annak saját er  forrás szükségletének megjelenítéséhez;

e) az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l szóló önkormányzati rendeletében a koncepcióban rögzített
turisztikai fejlesztési célok megvalósításához el irányzat képzéséhez, melynek fedezetét plusz bevételi forrás
biztosításához köti;

f) az önkormányzat 2011. évi költségvetésében „ingatlan vásárlás” címén rendelkezésre álló pénzügyi kerete
átcsoportosítással való megemeléséhez a tárgyi jogügyletek anyagi kihatása erejéig és annak rendelet módosítása
címén jóváhagyásra testület elé terjesztéséhez.

Végrehajtás határideje: folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz  és általa
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je

Beszámolás határideje:  az érintett ingatlanok adás-vételi szerz dése megkötése el tti és követ
           testületi soros ülés

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

4.) Napirend

Tárgy: El adó:
Villamos energia többlet teljesítmény iránti igénykezdeményezése Forgó Henrik polgármester
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.

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi el terjesztést a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli
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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.

69/2011. (X. 14.) Ökt határozat

Tárgy: Villamos energia többlet teljesítmény iránti igény kezdeményezése

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete jóváhagyja villamos energia többlet
teljesítmény igénylési kérelem EDF DÉMÁSZ Zrt-hez való benyújtását (6720 Szeged, Klauzál
tér 9. sz.) az önkormányzat rövid, - közép és hosszú-távú fejlesztési programjával összhangban
megépítend  új piaccsarnok (Csanytelek, Radnóti M. u. 16-18.) és a közétkeztetési célokat
szolgáló konyha (Csanytelek, Kossuth L. u. 15/F. sz.) alatti kialakításával összefügg en.

2.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete kötelezettséget vállal arra,  hogy  a
teljesítmény igény növelésével kapcsolatos hálózat-fejlesztési hozzájárulás (HÁF) összegét
megfizeti az áramszolgáltató EDF DÉMÁSZ Zrt  illetékes hatósága részére. A hálózat-
fejlesztési hozzájárulás jelenlegi árszinten kalkulált összege 1.275.000.- Ft.

3.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester Urat a villamos energia többlet
teljesítmény igény benyújtásával kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások az
önkormányzat nevében és képviseletében való megtételére.

4.) A Képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t és általa Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda
Vezet t, hogy a 2.) pontban rögzített és tárgyévre kalkulált hálózatfejlesztési hozzájárulás
összegére vonatkozó költségvetési el irányzat biztosítását az aktuális tárgyévi költségvetési
rendelet módosítás keretében terjessze a Képvisel -testület elé. A megfizetend  hozzájárulás
fedezetét a fejlesztési tartalék szabad keretének igénybevételével, illetve átütemezhet  fejlesztési
célkit zések bels  átcsoportosításával hagyja jóvá a Képvisel -testület.

5.) Amennyiben a hálózat fejlesztési hozzájárulás megfizetésére – az önkormányzattól független okok
miatt – a tárgyévben nem kerül sor, úgy az esetlegesen módosított díjtételnek megfelel
hozzájárulás megfizetésének forrás fedezetét a 2012. évi költségvetési rendelet eredeti
el irányzatai között kell biztosítani a célkit zés pontos megjelölésével.

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester

          Kató Pálné jegyz  és általa Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
Beszámolás határideje:  HÁF befizetését követ  Testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- EDF DÉMÁSZ Zrt (6720 Szeged, Klauzál tér 9. sz.)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testület Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó,- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

5.) Napirend

Tárgy: El adó:
Települési Esélyegyenl ségi Helyzetelemzés és Programja Forgó Henrik polgármester
elfogadása Kató Pálné jegyz
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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.

70/2011. (X. 14.) Ökt határozat

Tárgy: Települési Esélyegyenl ségi Helyzetelemzés és Program  jóváhagyása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete tárgyi el terjesztés mellékletét képez
Települési Esélyegyenl ségi Helyzetelemzés és Programban foglaltakat megtárgyalta, melyet
alkalmasnak tart a településen meglév  esélyegyenl tlenségek jöv beni megel zésére, csökkentésére és
komplex kezelésére, ezért változtatás nélkül elfogadta azt.

2.) Felkéri a Képvisel -testület Kató Pálné jegyz t az 1.) pontban jóváhagyott Programban foglaltak
érvényesülésének  figyelemmel kísérésére, a szükség szerinti módosítása kezdeményezésére.

Végrehajtás határideje: folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje:  szükség szerint, de legkés bb 2013. októberi testületi ülés id pontja

Határozatról értesítést kap:
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke és Munkaszervezet Vezet je (6640 Csongrád,

Kossuth tér 7.)
- Teleki András Edify Tanácsadó Iroda ügyvezet je (1045 Budapest, Rózsa u. 3.)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Patainé Gémes Tímea Szociális Iroda Vezet je
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár
-

Egyebek

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a Képvisel -testület tagjait arról, hogy a település lakosságszáma
megtartása érdekében 18 pontból álló akciótervet dolgozott ki, melynek keretében felméreti mennyi eladó
és lakatlan ingatlan van a településen és a Családsegít  Szolgálatnál fényképpel ellátottan elhelyezi annak
érdekében, hogy a Családgondozó tudja ajánlani a rászorulóknak.
Elmondta, hogy a tegnapi napon megjött a válasz a Belügyminisztérium illetékesét l, bels  szabályzatra
való hivatkozással az önkormányzat vis maior támogatási igényét elutasították.
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Szólt még a helyi adóbeszedés alakulásáról, amely jelenleg 81 %-os teljesítést mutat.
Bejelentette, hogy az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát folytatja és a soron következ  ülésre
beterjeszti adott rendelet-tervezeteket a jogsértések megel zése érdekében

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


