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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képvisel -testülete  2011. október 28. napján  (pénteken)
du.13,00 órakor  tartott  rendkívüli nyílt testületi ülésén.

Az ülés helye:  a Polgármesteri Hivatal díszterme

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

Távolmaradását bejelentette: Forgó János képvisel
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.
Dr. Frankl Klára fogszakorvos

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:

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

Beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

1.)  Önkormányzati rendeletek-tervezetek felülvizsgálata keretében
 A gyermekek védelmér l és a gyermekjóléti alapellátásokról
 szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
               elnök

2.) Csanytelek Községben  fogszakorvosi körzet m ködtetése
 El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

3.) Baross Gábor utca 2. sz. alatti ingatlan felújítási pályázathoz önrész biztosítása jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) Csanytelek Község Önkormányzata 2012. évi bels  ellen rzési és stratégiai terve elfogadása
         El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

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

Forgó Henrik polgármester: A két ülés között eltelt id szakban tett intézkedésekr l, a fontosabb
eseményekr l szóló beszámolóját a jegyz könyv melléklete szerinti felsorolásban tette meg.  A képvisel -
testület kérdés, hozzászólás és határozat hozatal nélkül egyhangú szavazással tudomásul vette a
polgármester úr beszámolóját, amelynek írásos változata e jegyz könyv mellékletét képezi.

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

Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítést nem tett, javasolta az írásos el terjesztés elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képvisel -testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

72/2011. (X.  28.) Ökt határozat

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csanytelek „Polgármesteri Hivatal küls  felújítása”
tárgyában elindított közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok elbírálásáról szóló 55/2011. (IX. 15.) Ökt
határozat, 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
tárgyú 58/2011. (IX. 15.) Ökt határozat, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása jóváhagyásáról szóló 60/2011. (IX. 15.) Ökt határozat, a Bursa Hungarica Fels oktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához történ  csatlakozásról szóló 63/2011.  (IX.  30.)  Ökt
határozat, Önkormányzati tulajdonú útszakaszok vis maior támogatással történ  felújítása, valamint bel,- és külterületi
útszakaszok kátyúzása  tárgyú  66/2011 (IX. 30.) 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   (Helyben)
- Irattár

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
A gyermekek védelmér l és a gyermekjóléti alapellátásokról Forgó Henrik polgármester
szóló önkormányzati rendelet megalkotása Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
Pet  Sándor PEFTB elnök
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(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 gyermekek védelmér l és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló
22/2011. (X. 28.) önkormányzati rendeletét.

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Községben fogszakorvosi körzet m ködtetése Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy
Felgy  Község Önkormányzata Képvisel -testülete felhatalmazta a Felgy i Polgármester urat tárgyalások
folytatására annak érdekében, hogy a Felgy i lakosok fogászati ellátása is a Csanyteleki fogorvosi
rendel ben történjen, melyben döntés még egyetlen érintett fél részér l sem született.

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésében szólt arról, hogy amennyiben végleges döntés születik Felgy n,
akkor a Polgármester úr a Képvisel -testület nevében hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a Doktorn  a
Felgy i lakosok fogászati ellátását is a Csanyteleki rendel ben végezze ugyanúgy, mint tette azt Baks
Község Önkormányzata Képvisel -testülete. Elmondta továbbá, 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, a szerz dés aláírására való felhatalmazást.

Kérdés:

Bali József képvisel : Megkérdezte, hogy a fogorvosi rendel ben a fogászati eszközök hiányossága miatt
a rendel be az eszközöknek megléte feltétele-e a szerz déskötésnek?

Dr. Frank Klára fogszakorvos: Válaszában elmondta, hogy a fogorvosi tevékenysége végzéséhez a
ködéshez szükséges eszközök 95 %-a jelenleg is rendelkezésére áll.

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a képvisel  urat arról, hogy amennyiben megbízást kap a Doktorn  a
területi ellátásra, majd megszerzi az illetékes ÁNTSZ-t l a m ködési engedélyt, melynek alapján
finanszírozási szerz dést köthet a fogorvosi körzet ellátására, úgy 2012. január 1. és 2012. május 31.
közötti id szakban pályázatot nyújthat be az OEP Megyei Igazgatóságához eszközök beszerzésére, vissza
nem  térítend  támogatásra  1.5  millió  Ft  (havi  50  ezer  Ft)  erejéig  a  Kormány  216/2011.  (X.  19.)
Kormányrendelete értelmében.
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A kérdez  a választ elfogadta.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képvisel -testület 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.

73/2011. (X. 28.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek községben fogszakorvosi körzet m ködtetése

Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január hó 1. napjától, annak
visszavonásáig, határozatlan id re térítésmentesen átadja Csanytelek Község fogorvosi
körzete praxisjogát Dr. Frankl Klára Magdolna (Szeged, Dugonics u. 20./b 2. em. 1.)
fogszakorvosnak és egyben megbízza  területi ellátási kötelezettséggel való m ködtetés
jogával az e határozathoz csatolt 1. melléklet szerinti szerz désben foglaltak
szerint(Csanytelek, Radnóti utca 2. sz. alatti rendel ben)   azzal a kikötéssel, hogy a területi
ellátási kötelezettség megsz nésekor a fogorvosi praxisjog az önkormányzatra
térítésmentesen visszaszáll.

2) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat e határozathoz mellékelt
feladat-ellátási szerz dés megkötésére és a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi
Kistérségi Népegészségügyi Intézete és az OEP Dél-alföldi Területi Hivatala felé a további
szükséges intézkedések megtételére (m ködési engedély és finanszírozási szerz dés felmondása
2011. 12. 31. napjával).

Végrehajtás határideje: folyamatos, feladat-ellátási szerz dés kötésére 2011. december 31.
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: feladat-ellátási szerz dés megkötését követ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Dr. Frank Klára Magdolna fogszakorvos (Szeged)
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi Kistérségi Népegészségügyi Intézet (Szentes)
- Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatala (Szeged)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
Baross Gábor utca 2. sz. alatti ingatlan felújítási pályázathoz Forgó Henrik polgármester

  felújítási pályázathoz önrész biztosítása 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 Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulási Tanácsa ülésén el zetesként beterjesztésre került tárgyi napirend feltételezve azt, hogy a helyi
Képvisel -testület korábbi döntéseinek figyelembe vételével hozzájárul a pályázat benyújtásához és az
önrész biztosításához.
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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.

74/2011. (X. 28.) Ökt határozat

Tárgy: DAOP 4.1.3/A-11 kódszámú pályázathoz anyagi forrás megel legezése a Csanytelek, Baross
Gábor utca 2. szám alatti ingatlan felújításához

Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a DAOP 4.1.3/A-11 kódszámú, a Csanytelek,
Baross Gábor utca 2. szám alatti ingatlan felújítása tárgyú pályázat saját forrás biztosításához
fejlesztési célú támogatás érték  kiadásként a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása számára –
mint a pályázatot benyújtó szerv - való alábbi forrás átadását hagyja jóvá:
a)   tervezés, pályázati dokumentáció készítés bruttó költség fedezete:   520.000.- Ft,
b) megvalósíthatósági tanulmány készítés tervezett költség fedezete: az elszámolható pályázati
összköltség maximum 2 %-a a pályázati felhívás szerint.

2) Az a)-b) pontban írt fenti összegek a felújítási konstrukció saját forrás részeként, ugyanakkor
megel legezend  teljes bekerülési költségelemként számolandók el. Eredményes pályázat esetén
az a)-b) pontban rögzített támogatási hányadnak megfelel  forrásrészek a Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulása költségvetéséb l Csanytelek Község Önkormányzata költségvetésébe visszautalásra
kerül.

3)  A Képvisel -testület:
-  az 1/a) pontban rögzített forrásátadás költségfedezetét az önkormányzat 2011. évi költségvetési

rendelet fejlesztési alapján belüli el irányzat átcsoportosítással biztosítja, míg
-  a 2/b) pontban rögzített forrásátadást pedig az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete

eredeti el irányzatai közötti letervezésével.
4) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a forrás átadáshoz kapcsolódó

szükséges intézkedések megtételére.
5) A Képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t és általa Tóth Józsefné Adó-  és Pénzügyi Iroda

Vezet jét, hogy a 2) pontban részletezett el irányzat képzésekhez a szükséges intézkedés megtételére.
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Végrehajtás határideje:  folyamatos
Beszámolás határideje:  Pályázat benyújtását követ  testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke, Munkaszervezet Vezet je (Csongrád, Kossuth

tér)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár
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4.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata 2012. évi bels  ellen rzési  Forgó Henrik polgármester
és stratégiai terve elfogadása 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 megvitatását.

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.

75/2011. (X.  28.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2012. évi bels  ellen rzési és stratégiai terve  elfogadása

Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete változtatás nélkül elfogadta a jegyz  írásos
el terjesztésében az önkormányzat és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa
fenntartásában lév  Csanyteleki Tagintézményi Bels  Ellen r által elkészített 2012. évre
vonatkozó bels  ellen rzési tervét és stratégiai tervét az Ötv. 92. § (6) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva.

2) Felkéri a Képvisel -testület az önkormányzat jegyz jét, hogy továbbra is biztosítsa a zavartalan,
befolyástól mentes munkafeltételeket a bels  ellen r számára.

Végrehajtás határideje: folyamatos
Végrehajtásért felel s: Kató Pálné jegyz
Közrem köd : Juhász Lejla bels  ellen r
Beszámolás határideje:    2012. november 15.

Határozatról értesítést kap:
- Dr Körösi Tibor Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnöke (Csongrád) és általa
- Gyöngyi Alexandra Munkaszervezet Vezet je (Csongrád)
- Juhász Lejla bels  ellen r (Szatymaz)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Fogó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi iroda Vezet je
- Irattár
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Egyebek

Mucsi István alpolgármester: Megkérdezte, hogy a Botond utcai h házat ki fogja bérbe venni?

Forgó Henrik polgármester: Válaszában elmondta, hogy a h házat egy Budapesti vállalkozás veszi
bérbe,  aki  egy  áruházlánccal  áll  szerz désben  és  napi  1-2  kamion  zöldséget  tervez  szállítani,  majd  a
kés bbiekben exportra is vásárol  és a termel kkel szerz dést köt. A bérletben az lesz a változás, hogy a
bérleti díjat a bérbe vev  el re fizeti.

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatást adott a helyi adóbeszedés alakulásáról, amely jelenleg 86 %-os teljesítést
mutat.
Elmondta, hogy október 31. napjával zárul a népszámlálás, amely folyamán megállapítást nyert, hogy a
településen igen sok rossz állapotú üresen álló ingatlan van.
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


