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2/2011.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel -testülete

2011. február 11-én (pénteken)
du. 15. 00 órai kezdettel megtartott

soros nyílt ülésének
Jegyz könyve

Napirend:
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt id szakról

Az ülés napirendje:

1.) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában m ködtetett intézmények 2011. évi
költségvetési el irányzatainak véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

2.) Önkormányzati lakások és garázsok 2011. évi bérleti díjának meghatározása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által alaptevékenység keretében ellátott
egyéb szolgáltatási  tevékenységek  2011. évi díjtételeinek  meghatározása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésér l szóló önkormányzati rendelet-tervezet
közmeghallgatás elé terjesztése és elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
             PEFTB elnök

5.) Az önkormányzat képvisel -testülete által köztisztvisel kkel szemben támasztott
teljesítménykövetelmények alapját képez  2011. évi célkit zések  meghatározása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

6.) Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve elkészítésének egyeztetése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

7.) Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft megbízása Csongrádi Kistérség
Központi Orvosi ügyelet ellátásával napirend véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök
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8.) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
             PEFTB elnök

9.) Fogorvosi alapellátásra kötött szerz dés közös megegyezéssel való felbontása véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester

10.)Egyebek
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. február 11-án (pénteken) du.15,00
órakor  tartott  soros nyílt testületi ülésér l.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Forgó Henrik polgármester
Mucsi István Tibor alpolgármester
Pet  Sándor képvisel
Kopasz Imréné képvisel
Márton Erzsébet képvisel
Forgó János 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.
Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezet
Szabó Ferenc tag-intézményvezet
Varga Jánosné könyvvizsgáló

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 mind a 7 képvisel  megjelent.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képvisel -testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 7 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt id szak fontosabb eseményeir l

1.) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában m ködtetett intézmények 2011. évi
költségvetési el irányzatainak véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

2.) Önkormányzati lakások és garázsok 2011. évi bérleti díjának meghatározása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által alaptevékenység keretében ellátott
egyéb szolgáltatási  tevékenységek 2011. évi díjtételeinek meghatározása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésér l szóló önkormányzati rendelet-tervezet
közmeghallgatás elé terjesztése és elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
             PEFTB elnök

5.) Az önkormányzat képvisel -testülete által köztisztvisel kkel szemben támasztott
teljesítménykövetelmények alapját képez  2011. évi célkit zések  meghatározása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

6.) Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve elkészítésének egyeztetése
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El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

7.) Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft megbízása Csongrádi Kistérség
Központi Orvosi ügyelet ellátásával napirend véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

8.) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
             PEFTB elnök

9.) Fogorvosi alapellátásra kötött szerz dés közös megegyezéssel való felbontása véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester

10.)Egyebek

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

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában Forgó Henrik polgármester

ködtetett intézmények 2011. évi költségvetési Kató Pálné jegyz
el irányzatainak véleményezése Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott el terjesztéshez.
Indítványozta az el terjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi el terjesztést  az Ügyrendi Bizottság
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: Javasolta a beterjesztett rendelet- tervezet elfogadását. Javaslatát szavazásra
bocsátotta melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 5 igen szavazattal (ellenszavazat
és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az önkormányzat 2010. évi költségvetésér l szóló
1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendeletét.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Mucsi István alpolgármester: Az intézmények költségvetését áttekintve megállapította, hogy az állami
támogatáson kívül az Óvoda m ködéséhez 35 %, az Általános Iskola m ködéséhez 30 %, a Remény
Szociális Alapszolgáltató Központhoz m ködéséhez 14 % önkormányzati támogatást kell biztosítani.
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Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

5/2011. (II. 11.) Ökt. határozat

Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában m ködtetett intézmények 2011. évi
költségvetési el irányzatainak véleményezése

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába
integrált Csanyteleki intézmények költségvetési kiegészít  támogatását a 2011. évi intézményi
költségvetések részeként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Szent László Általános Iskola (tagintézmény) önkormányzati kiegészít  támogatása
2011. évre: 27.771.000,-Ft (azaz: huszonhétmillió-hétszázhetvenegyezerforint).

b) Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) önkormányzati kiegészít
támogatása 2011. évre: 11.611.000,- Ft (azaz: tizenegymillió-hatszáztizenegyezerforint).

c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ önkormányzati kiegészít  támogatása
2011. évre: 4.708.000,- Ft (azaz: négymillió-hétszáznyolcezerforint).

2.) A Képvisel -testüket felhatalmazza Kató Pálné jegyz t, hogy az 1.) pont szerinti keretösszegeket
építse be az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetébe.

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete felhatalmazza a Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulása Tanácsát, hogy az 1.) pont szerinti önkormányzati támogatások keretösszegeit építse be
tárgybani intézmények 2011. évi egységes, teljeskör  költségvetésébe.

4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az érintett költségvetési szervek vezet ivel és
a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsával egyeztetett 2011. évi csanyteleki
tagintézmények egységes költségvetési keretszámait:

a) a Szent László Általános Iskola vonatkozásában jelen határozat 1.) mellékletében rögzítettek
szerint,

b) a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában jelen határozat 2.) mellékletében
rögzítettek szerint, míg a

c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ vonatkozásában jelen határozat 3.) mellékletében
rögzítettek szerint javasolja elfogadásra a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása
Tanácsának.

Végrehajtás határideje:  az 1.) pont vonatkozásában évközi feladat arányos finanszírozásra: folyamatos
a 2.) pont vonatkozásában: a 2011. évi költségvetési rendelet tervezet
beterjesztésének    id pontja

Végrehajtásért felel s:  az 1.) pont vonatkozásában Forgó Henrik polgármester
                         a 2.) pont vonatkozásában Kató Pálné jegyz

Beszámolás határideje:  a Csongrádi Kistérségi Többcélú Társulása  2011. évi költségvetése elfogadását
követ   képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
– Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
– Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa Elnöke és általa a Társulás Munkaszervezet

Vezet je
– Forgó Henrik polgármester
– Kató Pálné jegyz  és általa
– Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezet
– Irattár

2.) Napirend
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Tárgy: El adó:
Önkormányzati lakások és garázsok 2011. évi bérleti díjának Forgó Henrik polgármester
meghatározása Kató Pálné jegyz

Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott el terjesztéshez. Javasolta
az önkormányzati lakások és garázsok bérleti díjának az el terjesztésben szerepl  összeggel való
megállapítását.

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: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

6/2011. (II. 11.) Ökt határozat

Tárgy: Önkormányzati lakások és garázsok 2011. évi bérleti díjának meghatározása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetési
koncepciójában meghatározott díjtételváltozásokkal összhangban (+5 %) az önkormányzati tulajdonú
lakások és garázsok bérleti díját 2011. március 1-t l az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz. 2 db lakás bérleti díja: 14.955.- Ft/hó/lakás

b) Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz. 1 db lakás bérleti díja: 14.955.- Ft/hó/lakás

c) Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz. 2 db garázs bérleti díja:   4.735.- Ft/hó/garázs

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete felkéri Kató Pálné jegyz t az 1.) pontban
meghatározott díjtételek beszedése érdekében szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtás határideje: 2011. március 1-t l folyamatos
Végrehajtásért felel s: Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: végrehajtást követ  testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Bera Sándor (Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz.) bérl
- AURUM Bt (Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz.) bérl
- Bihari Tiborné (Csanytelek Radnóti M. u. 2.sz.) bérl
- Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezet
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- Irattár

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Forgó Henrik polgármester
által alaptevékenység keretében ellátott egyéb szolgáltatási Kató Pálné jegyz
tevékenységek 2011. évi díjtételeinek meghatározása Pet  Sándor PEFTB elnök
véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott el terjesztéshez.
Indítványozta az el terjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi el terjesztést a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli
elfogadásra terjesztette be azt a képvisel -testület elé. Indítványozta az el terjesztésben foglaltak
megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

7/2011. (II. 11.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által alaptevékenység keretében ellátott
egyéb szolgáltatási tevékenységek 2011. évi  díjtételeinek meghatározása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az önkormányzat Polgármesteri Hivatala által
végzett kiegészít  tevékenységek egyes díjtételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Fénymásolás:

A/4-es méret 20 Ft/db (ÁFA-val)
A/4-es méret kétoldalas 30 Ft/db (ÁFA-val)
A/3-as méret 30 Ft/db (ÁFA-val)
A/3-as méret kétoldalas 40 Ft/db (ÁFA-val)

b) Fax szolgáltatás:

1 oldalas 750 Ft (ÁFA-val)
minden további oldal +240 Ft (ÁFA-val)

c) nyírás, f kaszálás, parlagf -mentesítés:

nyírás (F-350/400-as leng  kaszával):                     1.500 Ft/óra (ÁFA-val)
kaszálás (Tigrone típusú kistraktor+adapter):         2.150 Ft/óra (ÁFA-val)

d) Reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása:
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Egyedi megállapodásokon, szerz désekben kerül meghatározásra, melynek egyes díjtételeir l a
polgármester átruházott hatáskörben dönt.

e) Havi kiadványban (Csanyi Hírmondó) reklámfelület biztosítása:

- negyed oldalas hirdetés díja   5.000,-Ft+ÁFA/alkalom
- fél oldalas hirdetés díja 10.000,-Ft+ÁFA/alkalom
- egész oldalas hirdetés díja 20.000,-Ft+ÁFA/alkalom

2.) A Képvisel -testület az 1.) pont d)-e) alpontjában rögzített szolgáltatásra vonatkozóan a díjtételek
megállapításának jogát – a 2011. évi önkormányzati költségvetési rendeletben rögzítettek alapján – a
polgármesterre ruházza át.

3.) Az 1.)  pontban rögzített egyes díjtételek 2011. március 1-t l lépnek hatályba.

Végrehajtás határideje:  2011. március 1-t l folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester

                         Kató Pálné jegyz
      Beszámolás határideje: végrehajtást követ  képvisel -testületi ülés

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

4.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésér l szóló Forgó Henrik polgármester
önkormányzati rendelet-tervezet megvitatása Kató Pálné jegyz
(közmeghallgatás elé terjesztése) és elfogadása Bali József ÜB elnök

Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: A költségvetési rendelet- tervezet összegzései, részletez  mellékletei az azt
megalapozó bevételi-, és kiadási el irányzatok a képvisel -testület által elfogadott költségvetési koncepció
és rövid- közép- és hosszú-távú fejlesztési program alapján került kidolgozásra, figyelembe véve a hatályos
költségvetési törvény adta kereteket és az egyéb szakágazati jogszabályokból adódó kötelezettségeket is. A
kiadások esetén a kötelez  feladatok fedezetigénye az els dleges. A költségvetés hiány nélkül került
meghatározásra annak ellenére, hogy a központi normatív támogatások összege csökkent. Hangsúlyozta, hogy
továbbra is kiemelt fontosságú az ésszer  takarékosság és a költség-hatékony megoldások feltárása a
bevételnövel  lehet ségek keresése mellett. Hosszan taglalta a települést ért belvíz okozta károk
költségvetést érint  kihatásainak anyagi vonzatait, m szaki megoldásokat felvázolva, megyei közgy lés és
szakmai szervezetek elvi támogatását bíró elképzeléseket, melynek beruházási igénye kb. 5 millió Ft.
Indítványozta a rendelet-tervezet közmeghallgatás elé terjesztését.

Kató Pálné jegyz : Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a könyvvizsgáló véleményezte a rendelet-
tervezetet és megállapította, hogy az teljes-kör en tartalmazza a bevételek és a kiadások el irányzatát.
Elmondta, hogy e napirendet az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta és pénzügyi szakmai
el készít - javaslattev i vitára, változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé, kiemelve, hogy a könyvvizsgáló összefoglalója értelmében a
rendelet-tervezetet összhangban van a jogszabályi el írásokkal, a bevételi és kiadási el irányzatok biztosítják a költségvetés
egyensúlyát. Indítványozta a rendelet-tervezet megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.
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Forgó Henrik polgármester: Megköszönte az el terjesztés el - és elkészítésében résztvev
köztisztvisel k munkáját. Örömmel nyugtázta, hogy ismételten sikerült forráshiány nélküli
költségvetést készíteni. A most beterjesztett költségvetés egy szerény, de biztonságos gazdálkodás lehet ségét teremti
meg. Felkérte Varga Jánosné könyvvizsgálót, a költségvetési tervezettel kapcsolatos észrevétele megtételére.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Varga Jánosné könyvvizsgáló: Ismertette a képvisel -testület tagjaival a könyvvizsgáló költségvetéssel
kapcsolatos feladatait. Elmondta, hogy a költségvetési rendelet-tervezet a bevételek és kiadások
el irányzatának teljeskör ségét, a kiadások esetén a legfontosabb feladatok minimális fedezetigényét
tartotta szem el tt. A dologi kiadások tartalmazzák a 2010. évr l áthúzódó és a 2011. évben a vonatkozó
legszükségesebb kiadásokat. Az önkormányzat 2011. évi pénzügyi helyzete konszolidált, hitel igénybevételére nincs
szükség, az egyensúly biztosítása reálisan megvalósítható, az önkormányzat rendelkezik tartalékkal. Az
önkormányzat gazdálkodása tiszta, átlátható, vagyonát nem feléli, hanem gyarapítja azt. Megállapítása szerint a 2011
évi költségvetési rendelet-tervezet összhangban van a jogszabályi el írásokkal, az a rendeletalkotásra
alkalmas.

Csányi László adó- és pénzügyi irodavezet  helyettes: Elmondta, hogy a beterjesztett költségvetés
nem tartalmazza a pénzmaradványt, annak igénybe vétele nélkül nullszaldós. A bels  dologi kiadások
csökkentésre kerültek. Szólt még a futó pályázatokkal összefügg  sajáter  szükségességér l, a vis maior
támogatás mértékér l.

Forgó Henrik polgármester: Javasolta a képvisel -testület tagjainak, hogy az írásban beterjesztett, az
Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatát
figyelembe véve, a rendelet- tervezetet elfogadásra alkalmasnak min sítve terjesszék azt közmeghallgatás
keretében történ  elfogadásra. Javaslatát szavazásra bocsátotta, melyb l megállapította, hogy a képvisel -
testület egyhangúlag 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta meg.

8/2011.  (II. 11.) Ökt határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetésér l szóló önkormányzati rendelet-tervezet megvitatása
(közmeghallgatás elé terjesztése) és elfogadása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi
költségvetésér l szóló önkormányzati rendelet-tervezetét, melyet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi
Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatát elfogadva terjeszt
közmeghallgatás keretében elfogadásra.

Végrehajtás határideje:  2011. február 11.
Felel s:  Forgó Henrik polgármester

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezet
- Irattár

5.) Napirend
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Tárgy: El adó:
Az önkormányzat képvisel -testülete által köztisztvisel kkel Forgó Henrik polgármester
szemben támasztott teljesítmény követelmények alapját képez  Kató Pálné jegyz
2011. évi célkit zések meghatározása véleményezése Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítésként bejelentette, hogy elkészítette a jegyz  asszony által
2010. évben számára el írt teljesítmény-követelmények értékelését. Indítványozta az el terjesztésben
foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kató Pálné jegyz : A Polgármester úr által elmondottakhoz szóbeli kiegészítésként hozzáf zte, 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. Fontosnak
tartotta a köztisztvisel k teljesítményének mérését, amely alapja a köztisztvisel k számára
illetménykiegészítés megállapításának. Indítványozta az el terjesztésben foglaltak megvitatása után annak
változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

9/2011. (II. 11.) Ökt határozat

Tárgy: Az önkormányzat képvisel -testülete által köztisztvisel kkel szemben támasztott teljesítmény
          követelmények alapját képez  2011. évi  célkit zések meghatározása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete az önkormányzat polgármesteri hivatala 2011.
évre vonatkozó kiemelt céljai megvalósítását rendeli a köztisztvisel k teljesítménykövetelménye alapjának, amely a
rövidtávú gazdasági programra épít, ami jelen határozat mellékletét képezi.

2.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete utasítja Forgó Henrik polgármester urat arra,
hogy jelen határozat mellékletében meghatározott  teljesítménykövetelmények  alapján gondoskodjon
Kató Pálné jegyz re vonatkozó   teljesítménykövetelmények kidolgozásáról és a jegyz  részére írásos
dokumentumként való átadásáról, majd a jegyz  teljesítményértékelését végezze el és arról
tájékoztassa a testületet.
Végrehajtás határideje:   a teljesítménykövetelmények meghatározására,

                  jegyz nek átadása : 2010. február    20.
Teljesítményértékelésre: 2011. január      31.
testület tájékoztatására: 2011. február    28.

       Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
       Beszámolás határideje:    a határozatban foglaltaknak megfelel en

3.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy az
önkormányzat polgármesteri hivatala köztisztvisel i számára e határozat 1.) pontjában foglaltak
alapján határozza meg a 2011. évre vonatkozó teljesítménykövetelményeket.
Végrehajtás határideje: 2011. február 20.
Felel s: Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: végrehajtást követ  testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
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- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezet
- Irattár

6.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Forgó Henrik polgármester
elkészítése véleményezése Kató Pálné jegyz

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

Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott el terjesztéshez.
Indítványozta az el terjesztésben foglaltak megvitatása után annak 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: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

10/2011. (II. 11.) Ökt határozat

Tárgy: Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási Tervének elkészítésének egyeztetése

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete fenti tárgyú el terjesztésben foglaltakat
változtatás nélkül tudomásul vette és egyetért azzal, hogy a Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási
Tervét a Vikona Környezetgazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató Bt készítse el az általa adott árajánlat
szerint.

2.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésében
400.000,-Ft+ÁFA=500.000,-Ft-ot (azaz: Ötszázezer forintot) biztosít a Csongrádi Kistérség
Hulladékgazdálkodási Tervének készít je számára a Terv Társulási Tanács általi elfogadását követ  15
napon belül.

3.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy a határozat 2.)
pontjában írt díj összegének az önkormányzat 2011. évi költségvetésébe való beépítésér l
gondoskodjon és az 1.) pontban írt terv készít jének a díj kifizetésér l e határozat szerint intézkedjen.

Végrehajtás határideje: folyamatos
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: a díj kifizetése utáni képvisel -testületi ülés

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

7.) Napirend

Tárgy: El adó:
Dr. Szakra Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft Forgó Henrik polgármester
megbízása Csongrádi Kistérség Központi Orvosi ügyelet Kató Pálné jegyz
ellátásával napirend véleményezése Pet  Sándor PEFTB

elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott el terjesztéshez.
Indítványozta az el terjesztésben foglaltak megvitatása után annak 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. Megemlítette, hogy az adott jogügylet létrejöttekor a
képvisel -testületnek módosítania kell a háziorvosok ellátási szerz dését. Indítványozta az el terjesztésben
foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

11/2011. (II. 11.) Ökt határozat

Tárgy: Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft megbízása a Csongrádi Kistérség
Központi Orvosi Ügyelet ellátásával napirend véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete megtárgyalta tárgyi el terjesztést és támogatja,
hogy a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa  a  központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása
jogát átadja a Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft részére azzal, hogy annak

ködtetése az eddigi ellátás színvonalánál nem lehet alacsonyabb és a kiegészít  önkormányzati
támogatás havi, illetve évi összege a 2010. évi összegnél nem lehet magasabb.

Határozatról értesítést kap:
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke (Csongrád)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 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
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8.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Társulási Forgó Henrik polgármester
megállapodásának módosítása jóváhagyása Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott el terjesztéshez.
Indítványozta az el terjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésében tájékoztatást adott arról, 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: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

12/2011. (II. 11.) Ökt határozat

Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása
társulási megállapodásának módosítása tárgyú el terjesztést megtárgyalta, változtatás nélkül elfogadta
azt és az alábbiakat rögzíti:

1.) A képvisel -testület elfogadja a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodásának módosítását ezen határozat 1.) melléklete szerinti tartalommal, amely a
Társulási Tanács által történt elfogadása napján lép hatályba.
A képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és Kató Pálné jegyz t ezen
módosított társulási megállapodás aláírására.
Végrehajtás határideje:  folyamatos
Végrehajtásért felel s:    Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: Társulási Megállapodás aláírását követ  képvisel -testületi ülés

2.) A képvisel -testület tudomásul veszi, hogy Csongrád Város Önkormányzata képvisel -testülete
Csongrád Város polgármesterét, mint a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa Elnökét e
tisztségében való akadályoztatása esetére teljes jogkör  helyettesítési feladattal Gyovai Gáspár urat,
mint Csongrád Város Önkormányzata f állású alpolgármesterét bízza meg.

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
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9.) Egyebek

Tárgy: El adó:
Fogorvosi alapellátásra kötött szerz dés közös megegyezéssel Forgó Henrik polgármester
való felbontása véleményezése Kató Pálné jegyz

Forgó Henrik polgármester: Ismertette a képvisel -testület tagjaival Dr. Kovács Zsolt területi ellátási
kötelezettséggel tevékenyked  fogszakorvos levelét, melyben kérte az önkormányzat képvisel -testülete és
a közötte 1995. évben megkötött szerz dés 2011. február 28. napjával közös megegyezéssel való
megszüntetését. Ismertette az önkormányzat képvisel -testülete és a fogszakorvos között fennálló
szerz dés felbontásának feltételeit tartalmazó 7.)-8.) pontban foglaltakat. Dr. Kovács Zsolt fogszakorvos
megkifogásolta a számára a hivatal által kiküldött gázfogyasztásról szóló számlát, amely 2010. április 21-t l
november 09-ig terjed  id szakra szól, a rendel  vonatkozásában 5.103,-Ft, a váró vonatkozásában 1.941,-
Ft fizetési kötelezettséget jelent, mert véleménye szerint a váróban a betegek állítanak a f tésen.
Megkifogásolta  továbbá  azt  is,  hogy  a  fogorvosi  rendel  mennyezete  beázik  és  hullik  a  festék  róla.  A
jelenleg érvényes ellátási szerz dés szerint a rendel  karbantartása a szolgáltatót terheli. Amennyiben Dr.
Kovács Zsolt nem szeretné tovább folytatni a fogorvosi tevékenységét Csanyteleken azt el kell fogadni,
azonban a praxisjog t illeti, ezért neki kell azt értékesítenie, távolléte esetén helyettesítésér l
gondoskodnia.  Javasolta, szülessen olyan döntés amelyben a képvisel -testület felhatalmazza  Dr. Kovács
Zsolt fogszakorvostól a praxisjogára vonatkozó nyilatkozata beszerzésére.

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi el terjesztést a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli
elfogadásra terjesztette be azt a képvisel -testület elé. Indítványozta az el terjesztésben foglaltak
megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

13/2011. (II. 11.) Ökt határozat

Tárgy: Fogorvosi alapellátásra kötött szerz dés közös megegyezéssel való felbontása véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete az általa és a Dia- Dent Belgyógyászati és
Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társaságot képvisel  Dr. Kovács Zsolt fogszakorvossal Csanytelek község
közigazgatási területére területi ellátási kötelezettséggel fogorvosi alapellátásra 1995. december 30. napján
kötött szerz dés 2011. február 28. napjával közös megegyezéssel való felbontására vonatkozó
el terjesztést megtárgyalta, változtatás nélkül elfogadta azt és az alábbiakat rögzíti:

A képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy folytasson tárgyalásokat a
fogorvosi alapellátásra kötött szerz dés közös megegyezéssel való felbontása tárgyában és vegye ki Dr.
Kovács Zsolt úr fogszakorvos nyilatkozatát a fogorvosi praxisa elidegenítésére vonatkozóan, a hatályos
vonatkozó jogszabályokat alkalmazva.
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos
Végrehajtásért felel s:    Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: következ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Dia  –  Dent  Belgyógyászati  és  Fogorvosi  Szolgáltató  Betéti  Társaság  képvisel je   Dr.  Kovács  Zsolt

fogszakorvos (Szentes)
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
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- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz
- Irattár

Egyéb bejelentések

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a képvisel -testület tagjait arról, hogy az adófizetésre kötelezettek
számára  az I. félévi adóértesít  e hónap végén kerül kézbesítésre.
Szólt arról, hogy adóhátralékok és a víztársulat érdekeltségi hozzájárulás, mint idegen hátralékok behajtási
eljárása folyamatban van.
Elmondta, hogy a vis maior támogatásra benyújtott pályázattal kapcsolatban még nem született központi
döntés.
Szólt még az önkormányzati rendeletek el készítésér l.

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

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester jegyz


