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20/2011.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel -testülete

2011. december 16-án (pénteken)
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott

 soros nyílt ülésének
Jegyz könyve

Napirend:

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

Jegyz i beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

1.) Önkormányzati rendelet-tervezetek felülvizsgálata keretében
a) az épített és természeti környezet védelmér l,
b) a köztisztaság rendjének fenntartásáról,
c) a települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l,
d) a köztemet  használatának rendjér l, díjáról,
e) az önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásokról,
f) a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása rendjér l szóló
rendelet megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
            elnök

2.) Önkormányzat társulásokban való részvételér l szóló tájékoztatás tudomásul vétele
a) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása,
b) Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
     Társulás
c) Dél- Alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás,
d) Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás,
e) Hét Vezér Turisztikai Egyesület

 El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

3.) ködési célú folyószámla (rulírozó) hitelkeret szerz dés megkötése 2012. évre a Szegvár és Vidéke
Takarékszövetkezettel

 El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) Csanytelek Község Önkormányzata 2012. évi munkaterve elfogadása
 El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök
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5.) Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása
módosítása

 El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
             elnök

6.) Nyilatkozat kötelezettség teljesítésér l az MNV Zrt-nek a Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan
hasznosításával összefügg en.
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

7.)  „Csanytelek Község Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése” támogatói
okiratban foglaltak megvitatása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

8.) DAREH Munkaszervezet 2012. évi m ködési költségéhez tagdíj biztosítása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

9.) DAREH fejlesztési célú pályázat önrészének biztosítása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

10.) A Szent László Általános Iskola felújítására irányuló pályázati döntés módosítása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

11.) A Dél-alföldi Ivóvízmin ség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és
fennmaradt öner  átutalás módjának meghatározása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

12.) Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan felújítására a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által
benyújtandó DAOP-4.1.3/A-11.  jel   pályázathoz öner  biztosítása

       El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

13.) Egyebek
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képvisel -testülete  2011. december 16. napján
(pénteken) du.13,00 órakor  tartott  soros nyílt testületi ülésén.

Az ülés helye:  a Polgármesteri Hivatal díszterme

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

Távolmaradását bejelentette: 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
Dely Attila szakért

Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képvisel ket és az ülésen tanácskozási joggal
résztvev ket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képvisel -testülete tagjai
közül 6 képvisel  jelen van, 1 képvisel  távolmaradását bejelentette
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képvisel -testület
egyhangú szavazással  -  határozathozatal nélkül – 6 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

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

Jegyz i beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

1.) Önkormányzati rendelet-tervezetek felülvizsgálata keretében
g) az épített és természeti környezet védelmér l,
h) a köztisztaság rendjének fenntartásáról,
i) a települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l,
j) a köztemet  használatának rendjér l, díjáról,
k) az önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásokról,
l) a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása rendjér l szóló
rendelet megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
            elnök

2.) Önkormányzat társulásokban való részvételér l szóló tájékoztatás tudomásul vétele
f) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása,
g) Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
     Társulás
h) Dél- Alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás,
i) Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás,
j) Hét Vezér Turisztikai Egyesület

 El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök
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3.) ködési célú folyószámla (rulírozó) hitelkeret szerz dés megkötése 2012. évre a Szegvár és Vidéke
Takarékszövetkezettel

 El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) Csanytelek Község Önkormányzata 2012. évi munkaterve elfogadása
 El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök

5.) Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása
módosítása

 El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
             elnök

6.) Nyilatkozat kötelezettség teljesítésér l az MNV Zrt-nek a Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan
hasznosításával összefügg en
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

7.)  „Csanytelek Község Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése” támogatói
okiratban foglaltak megvitatása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

8.) DAREH Munkaszervezet 2012. évi m ködési költségéhez tagdíj biztosítása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

9.) DAREH fejlesztési célú pályázat önrészének biztosítása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

10.) A Szent László Általános Iskola felújítására irányuló pályázati döntés módosítása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

11.) A Dél-alföldi Ivóvízmin ség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és
fennmaradt öner  átutalás módjának meghatározása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

12.) Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan felújítására a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által
benyújtandó DAOP-4.1.3/A-11.  jel   pályázathoz öner  biztosítása

       El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

13.) Egyebek

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:
Jegyz i beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)
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Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítést nem tett, javasolta az írásos el terjesztés elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képvisel -testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

95/2011. (XII . 16.) Ökt határozat

Tárgy:  Jegyz i beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Derogációs vízi-közm  projekt (KEOP.7.1.0./11)
pályázathoz öner  biztosításának vállalása jóváhagyásáról szóló 50/2010. (VIII. 22.) Ökt határozat,  a
Tanyafejlesztési Program keretében földutak rendszeres felújítását biztosító gép (eszköz) beszerzésére pályázat benyújtása
jóváhagyásáról szóló 52/2010. (VIII. 22.) Ökt határozat, Csatlakozási szándék a Hét Vezér Turisztikai
Egyesülethez, mint TDM szervezethez 59/2011. (IX. 15.) Ökt határozat, Csanytelek községben fogszakorvosi
körzet m ködtetésér l szóló 73/2011. (X. 28.) Ökt  határozat jegyz  által írásban beterjesztett beszámolóját
változtatás nélkül elfogadta a csatolt feladat-átadási szerz dés és Együttm ködési Megállapodás tudomásul
vétele mellett.

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

1.)

Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

1/a

Tárgy: El adó:
Az épített és természeti környezet védelmér l szóló rendelet megalkotása Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Bali József ÜB elnök
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés e 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  egyhangúlag 6 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett el terjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta az épített és természeti környezet védelmér l szóló 27/2011. (XII. 16.)
önkormányzati rendeletét.

1/b

Tárgy: El adó:
A köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet Forgó Henrik polgármester
megalkotása Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés e 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 6 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett el terjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta a köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló 28/2011. (XII. 16.)
önkormányzati rendeletét.

1/c

Tárgy: El adó:
A települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l szóló Forgó Henrik polgármester
önkormányzati rendelet megalkotása Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés e 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 6 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett el terjesztést, rendelet-
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tervezetet  és  megalkotta a települési hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l szóló
29/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletét.

1/d

Tárgy: El adó:
A köztemet  használatának rendjér l, díjáról  szóló Forgó Henrik polgármester
önkormányzati rendelet megalkotása Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés e 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 6 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett el terjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta a köztemet  használatának rendjér l, díjáról szóló 30/2011. (XII. 16.)
önkormányzati rendeletét.

1/e

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásokról szóló Forgó Henrik polgármester
önkormányzati rendelet megalkotása Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés e 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 6 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett el terjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta az önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásokról  szóló 31/2011.
(XII. 16.) önkormányzati rendeletét.
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1/f

Tárgy: El adó:
A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása rendjér l szóló Forgó Henrik polgármester
önkormányzati rendelet megalkotása Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés e 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 6 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett el terjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása rendjér l  szóló 32/2011.
(XII. 16.) önkormányzati rendeletét.

2.) Napirend

2/a

Önkormányzat társulásokban való részvételér l szóló tájékoztatás tudomásul vétele

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

Kató Pálné jegyz
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés e 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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.
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96/2011. (XII. 16.) Ökt határozat

Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2011. évr l szóló beszámolójának tudomásul vétele

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2011. évr l
szóló beszámolóját megtárgyalta, azt változtatás nélkül tudomásul vette és javasolja a Csongrádi
Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának annak változtatás nélküli elfogadását.

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

2/b

Tárgy: El adó:
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Forgó Henrik polgármester
Célzó Önkormányzati Társulás Kató Pálné jegyz

Pet  Sándor PEFTB elnök
(tárgyi írásos el terjesztés e 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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

97/2011. (XII. 16.) Ökt határozat

Tárgy: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás tájékoztatójának elfogadása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete napirendje keretében megtárgyalta a Délkelet-
Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2011. évi
tevékenységér l szóló tájékoztatóját, melyet változtatás nélkül elfogad.

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- DAREH Önkormányzati Társulás Munkaszervezete (Orosháza)
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     - Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa

     - Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezet
     - Irattár

2/c

Tárgy: El adó:
Dél Alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés e 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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

98/2011. (XII. 16.) Ökt határozat

Tárgy: Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás 2011. évi m ködésér l szóló ¾ éves beszámoló tudomásul
 vétele

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi
Társulás 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítésér l szóló beszámolóját az
el terjesztésben szerepl 237 e Ft összeg  bevétellel, 342 e Ft kiadással, és 676 e Ft  tárgyid szak
végi pénzkészlettel tudomásul vette.

Határozatról értesítést kap:
-  Dél- Alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Elnöke (Sándorfalva)
-  Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai
-  Forgó Henrik polgármester
-  Kató Pálné jegyz
-  Irattár

2/d

Tárgy: El adó:
Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés e jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést nem f zött.
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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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

99/2011. (XII 16.) Ökt határozat

Tárgy: Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás munkájáról szóló beszámoló elfogadása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete napirendje keretében megtárgyalta a Csongrád és
Csanytelek Ivóvízmin ség-javító  Önkormányzati Társulás munkájáról szóló jelentését, melyet változtatás
nélkül elfogad.

Határozatról értesítést kap:
- Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás Elnöke (Csongrád)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testület Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezet
- Irattár

2/e

Tárgy: El adó:
Hét Vezér Turisztikai Egyesület Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés e 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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

100/2011. (XII. 16.) Ökt határozat

Tárgy: Hét Vezér Turisztikai Egyesületben végzett tevékenységr l szóló beszámoló

Határozat
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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel  testülete napirendje keretében megtárgyalta a Hét Vezér
Turisztikai Egyesület 2011. évi tevékenységér l szóló polgármesteri tájékoztatást, melyet
változtatás nélkül elfogad.

Határozatról értesítést kap:
- Hét Vezér Turisztikai Egyesület  Elnöke (Kistelek)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester,
- Kató Pálné jegyz ,
- Tóth Józsefné irodavezet
- Irattár

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
ködési célú folyószámla (rulírozó) hitelkeret szerz dés megkötése Forgó Henrik polgármester

2012. évre a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettel Kató Pálné jegyz
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés e 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 nem hangzott el.

Hozzászólás:

Forgó János képvisel : Egyetértett az el terjesztésben szerepl  11 millió forint hitelkeret
meghatározásával.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képvisel -testület kérdés, módosító
javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott
el terjesztés szerinti határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a Képvisel -testület egyhangúlag 6
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

101/2011. (XII. 16.) Ökt határozat

Tárgy: ködési célú folyószámla (rulírozó) hitelkeret szerz dés megkötése a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettel
2012. évre

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete m ködési célú folyószámla (rulírozó)
hitelkeret szerz dés megkötését engedélyezi (az Ötv. 88 § (1) bekezdés b), és d), pontja alapján) 1
éves id tartamra a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettel mint az önkormányzat és hivatala
számlavezetésével megbízott pénzintézetével. Az igényelt hitelkeret mértéke 11.000.000.- Ft.

2.) Az 1.) pont szerinti hitelkeret konstrukcióhoz kapcsolódó kamat és egyéb jutalékok mértékét az
alábbiak szerint hagyja jóvá a Képvisel -testület:ú

- a kamat mértéke: a mindenkori jegybanki alapkamat          + 3 %,
- a rendelkezésre tartási jutalék:                                          évi 1 %
- egyszeri kezelési költség: a jóváhagyott hitelkeret                   0,5 %-a.

3.) A Képvisel -testület a hitel fedezet garanciájaként – az inkasszálási jog megadása mellett – az alábbi
önkormányzati bevételeket és ingatlan fedezeteket jelöli meg:
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a)  Önkormányzati intézményi m ködési bevételek (2012. évre tervezett) 50 %-a:  11.000.000.- Ft
b) Önkormányzati helyi adó bevételek (2012. évre tervezett összegek)     44 %-a:  11.000.000.- Ft

                 Pénzügyi forrás fedezet összesen:                         22.000.000.- Ft
c) Ingatlan fedezet: Csanytelek, belterület 31/5 hrsz. alatti gazdasági épület és udvar

(Forgalmi értéke: 19.000.000.- Ft), melyre jelenleg is hatályban lév  keretbiztosítéki jelzálog
szerz désünk van a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettel. A keretbiztosítéki jelzálog jog
bejegyz  határozat földhivatali száma: 31440/2011.04.03.

4.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az 1.)–3.) pontokban foglaltaknak
megfelel en a 2012. évre vonatkozó hitelkeret szerz dés önkormányzat nevében és képviseletében
való aláírására.

5.) A Képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t és általa Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda
Vezet jét a hitelszerz déssel kapcsolatos el készületi munkálatok végrehajtására.
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester

                      Kató Pálné jegyz
Végrehajtás határideje:  2011. december 31.
Beszámolás határideje:  a hitelkeret szerz dés megkötését követ  testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Csanyteleki Kirendeltsége Vezet je (Helyben)
- 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:
Csanytelek Község Önkormányzata 2012. évi munkaterve elfogadása Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Bali József ÜB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés e 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 az Ügyrendi 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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

102/2011. (XII. 16.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2012. évi munkaterve

Határozat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta a polgármester és a jegyz
el terjesztésében tárgyi napirendet, melyet változtatás nélkül elfogad és megalkotja a 2012. évi
munkatervét az alábbiak szerint.

2) A képvisel -testület a soros üléseit általában kéthavonta egy ízben tartja.
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Az ülések tervezett id pontja:  minden hónap negyedik pénteki nap délután 13.00 óra
Az ülések helye: a Polgármesteri Hivatal Díszterme

3) Napirendek ismertetése:

Január vagy Február
Napirend
1.) 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet, megvitatása, közmeghallgatás keretében

történ  elfogadása
El adó: Polgármester, Jegyz , Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
              Településfejlesztési Bizottság Elnöke, Ügyrendi Bizottság Elnöke
El készítésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt el :
– Polgármester,
– Jegyz ,
– Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság,
– Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztvisel i,
– Ügyrendi Bizottság Elnöke
– Tagintézmények Vezet i (Helyben),
– Civil szervezetek vezet i,
– Könyvvizsgáló

2.) Az önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Intézkedési Tervének jóváhagyása
El adó: Polgármester, Jegyz , Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
             Településfejlesztési Bizottság Elnöke, Ügyrendi Bizottság Elnöke
El készítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt el :
Polgármester,
Jegyz ,
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke,
Ügyrendi Bizottság Elnöke,
Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztvisel i

Március
Napirend
1.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

elfogadása
El adó: Polgármester, Jegyz , Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
              Településfejlesztési Bizottság Elnöke, Ügyrendi Bizottság Elnöke
El készítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt el :
– Polgármester,
– Jegyz ,
– Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke,
– Ügyrendi Bizottság Elnöke,
– Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztvisel i,
– Tagintézmények Vezet i,
– Civil szervezetek vezet i (Helyben),
– Könyvvizsgáló

2.) Falunap el készítése
El adó: Alpolgármester
El készítésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt el :
– Polgármester,
– Jegyz ,
– Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke
– Tagintézmények Vezet i,
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– Civil szervezetek vezet i (Helyben)

Május
Napirend:
1.) KÉBSZ Kft mérlegbeszámolója

El adó: KÉBSZ Kft ügyintéz je
El készítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt el :
– KÉBSZ Kft ügyvezet je,
– Polgármester,
– Jegyz ,
– Könyvvizsgáló

2.) A helyi Rend rs tevékenységér l beszámoló
El adó: Rend rs parancsnoka
El terjesztésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt el :
– Jegyz ,
– Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke,
– Civil Szervezetek Vezet i (Helyben)

3.) Átfogó értékelés Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és
gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról
El adó: Jegyz , Szociális irodavezet
El terjesztésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt el :
- Jegyz ,
- Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság,
- Gyermekjóléti Szolgáltató, Családsegít  Szolgáltató,
- Civil Szervezetek Vezet i (Helyben)

Június - Július
Tanácskozási szünet.

Augusztus
Napirend
1.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetés els  félévi helyzetér l szóló beszámoló

elfogadása
El adó: Polgármester, Jegyz , Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
             Településfejlesztési  Bizottság Elnöke
El készítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt el :
– Polgármester,
– Jegyz ,
– Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke,
– Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztvisel i,
– Tagintézmények Vezet i (Helyben),
– Civil szervezetek vezet i (Helyben),
– Könyvvizsgáló

Október
1.) A Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

El adó: Jegyz , Ügyrendi Bizottság Elnöke
El készítésben részt vesz, véleményez,  javaslatot terjeszt el :
– Jegyz ,
– Ügyrendi Bizottság Elnöke,
– Civil szervezetek vezet i (Helyben)

2.) Közszolgáltatók költségkalkulációi véleményezése
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El adó: Polgármester, Jegyz , Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
             Településfejlesztési  Bizottság Elnöke
El készítésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt el :
- Polgármester,
- Jegyz ,
- Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság,
- Civil Szervezetek Vezet i

November
1.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetése ¾ éves áttekintése

El adó: Polgármester, Jegyz , Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
             Településfejlesztési  Bizottság Elnöke
El készítésben részt vesz, véleményez,  javaslatot terjeszt el :
– Polgármester,
– Jegyz ,
– Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság,
– Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztvisel i,
– Könyvvizsgáló

2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának el készítése
El adó: Polgármester, Jegyz , Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
             Településfejlesztési Bizottság Elnöke
El készítésben részt vesz, véleményez,  javaslatot terjeszt el :
– Polgármester,
– Jegyz ,
– Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság,
– Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztvisel i,
– Tagintézmények Vezet i,
– Civil szervezetek vezet i,
– KÉBSZ Kft ügyvezet je,
– Könyvvizsgáló

3.) Csanytelek Község Önkormányzata 2013. évi bels  ellen rzési és stratégiai
tervének  elfogadása
El adó: Polgármester, Jegyz , Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
             Településfejlesztési Bizottság Elnöke
El készítésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt el :
- Polgármester,
- Jegyz ,
- Bels  ellen r,
- Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság

December
1.) Köztisztvisel i teljesítménykövetelmények meghatározása

El készítésben részt vesz, véleményez, illetve javaslatot terjeszt el :
– Polgármester,
– Jegyz ,
– Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság,
– Ügyrendi Bizottság,
– Hivatal Irodavezet i

2.) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása éves munkájáról szóló beszámoló
véleményezése
El adó: Polgármester, Jegyz , Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
             Településfejlesztési  Bizottság Elnöke
El készítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt el :
- Polgármester,
- Jegyz ,
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- Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke,
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete Vezet je (felkérésre)

3.) Beszámoló a Csanytelek, Baross Gábor utca 2. sz. alatti ingatlan hasznosításáról
El adó: Polgármester, Jegyz , Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
             Településfejlesztési  Bizottság Elnöke
El készítésben részt vesz, véleményez, javaslatot terjeszt el :
- Polgármester,
- Jegyz ,
- Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke,
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete Vezet je (felkérésre)

Az írásos anyagok leadásának határideje: az ülés el tt 8 nappal.

Az ülésre, a napirendi pont tárgyalására, az érintett személyek, szervezetek képvisel je körének
meghívásáról a polgármester dönt.

Állandó meghívott:  Jegyz , Irodavezet k, Tag-intézményvezet k, Civil szervezetek vezet i, KÉBSZ Kft.
                              ügyvezet je

Végrehajtás határideje: folyamatos
Felel s: Kató Pálné jegyz

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

5.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás Forgó Henrik polgármester
Társulási Megállapodása módosításának kezdeményezése Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
Pet  Sándor PEFTB elnök

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

103/2011. (XII. 16.) Ökt határozat

Tárgy: Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítása

Határozat
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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta fenti tárgyú el terjesztést és
ezen határozathoz 1.) mellékleteként csatolt tárgyi Társulási Megállapodás módosítását változtatás
nélkül jóváhagyja és felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat ezen megállapodás aláírására.

Végrehajtás határideje: 2011. december 31.
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: Társulási Megállapodás aláírását követ  soros ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Társulás Elnöke (Csongrád),
- 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:
Nyilatkozat kötelezettség teljesítésér l az MNV Zrt-nek a Baross Forgó Henrik polgármester
Gábor u. 2. szám alatti ingatlan hasznosításával összefügg en Kató Pálné jegyz

Pet  Sándor PEFTB elnök
(tárgyi írásos el terjesztés e 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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

104/2011. (XII. 16.) Ökt határozat

Tárgy: Tájékoztató nyilatkozat a Magyar Nemzeti Vagyonkezel  Zrt. részére a Csanytelek, Baross Gábor
u. 2. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az önkormányzat és a Magyar Állam
képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezel  Zrt. között az „állami vagyonba tartozó ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásról” szóló megállapodás V. 5 pontjában rögzítetteknek
megfelel en a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan hasznosításáról
(szerz désazonosító szám: SzT-35879)az alábbi tájékoztatást nyújtja nyilatkozat formájában az MNV
Zrt részére:

a)   az ingyenesen átvett Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan rendeltetésszer  használatához
nélkülözhetetlen felújítási, átalakítási munkálatokra vonatkozóan a Képvisel -testület 51/2011. (VIII.
22.) Ökt határozatával felhatalmazást adott Forgó Henrik polgármester úr részére, hogy kezdje meg a
pályázat el készületi munkálatait a kiírásra kerül  DAOP-4.1.3/A-11 jel  projekt keretében. Az épület
jelenlegi állapotában ugyanis nem alkalmas a megállapodásban rögzített szociális alapfeladatok
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ellátására irányuló – jogszabályi el írásoknak megfelel  – közfeladat közvetlen végrehajtására. Az
ingatlan tulajdonjog átruházásával összefügg  1042/2011. (III. 10.) Kormányhatározatban rögzített
célnak megfelel  hasznosítás,  a tárgyi ingatlan teljes-kör  felújítása, átalakítása után valósulhat meg jelent s mérték
küls  pályázati támogatással.

b)  A Képvisel -testület 58/2011. (IX. 15.) Ökt határozata alapján az önkormányzat használatba adási
szerz dést kötött a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsával a Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan
kötelez  önkormányzati feladataként meghatározott szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására, tekintettel arra,
hogy az önkormányzat a szociális intézmény fenntartói jogának gyakorlását 2007. augusztus 1-t l a Csongrádi
Kistérség Többcélú Társulásba beintegrálta. Ezen használatba adási szerz dés határozatlan idej , illetve az
ingatlan fenntartási kötelezettség (15 év) idejére szól. A szerz dés tartalmazza az épület felújítására
irányuló és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által közvetlenül benyújtandó (DAOP-4.1.3/A-
11 kódszámú) pályázati kötelmet is, melyhez a saját forrás fedezetet Csanytelek Község
Önkormányzata biztosítja. Az épület környezeti állapotának felmérése 2011. októberében megtörtént,
a hasznosítási célnak megfelel  felújítási átalakítási munkálatok részletes terve pedig kidolgozásra
került. Ez a felmérés képezi a benyújtandó támogatás igénylés pályázati dokumentációját.

c)    A b)   pontban  rögzített   szerz déssel   összhangban   önkormányzatunk  és  a  Csongrádi  Kistérség
Többcélú Társulása Munkaszervezete elvégezte a szükséges  egyeztetéseket és a megfelel  el készületi
munkálatokat a felújítási pályázat benyújtására vonatkozóan, így a pályázat benyújtásáról való
döntéshozatalra  2011. december 31-ig, a pályázat benyújtására 2012. január 09. napjáig
kerülhet sor. (a pályázat beadási határideje 2012. január 09.)

d) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az a)–c) pontokban rögzítettek
kiegészítéseként az alábbi nyilatkozatot teszi:

            - a  Magyar Államtól  térítésmentesen  átvett, a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti
ingatlan MNV Zrt részére történ  visszaadását kezdeményezi az önkormányzat, amennyiben
az épület feladathoz rendelt m ködtetése azért válik oka-fogyottá, mert központi jogszabály változás következtében
akár hatáskör telepítési, vagy a feladat ellátási rendszer módosításának ténye áll el , illetve a fenti változásokból
ered en az önkormányzat költségvetésének teherbíró képességét meghaladó többlet ráfordítások igénye merülne fel.

           - A  térítésmentesen  átvett  ingatlan  visszaadását  kezdeményezi  az  önkormányzat   (a
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásával b) pont szerint megkötött használatba adási
szerz dés egyidej  felmondása mellett) abban az esetben, amennyiben a tárgyi ingatlan  felújítására
irányuló benyújtott DAOP pályázat nem nyer támogatást. Ebben az esetben ugyanis az adott feladat
ellátásához nélkülözhetetlen ingatlan felújítási, átalakítási munkálatokat az önkormányzat öner l az
önkormányzat éves költségvetése terhére annak finanszírozását nem tudja vállalni.

2.)   Ezen határozathoz az alábbiak szerint csatolt mellékletek annak elválaszthatatlan részét képezik:
a) az állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló

megállapodás másolata (1018/2011. Üi.sz.);
b) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám

alatti épület felújítási, átalakítási munkálataira kiírt pályázat el készítésének jóváhagyásáról szóló
51/2011. (VIII. 22.) Ökt határozata;

c) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám
alatti ingatlan Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása részére történ  használatba adásáról szóló
58/2011. (IX. 15.) Ökt határozata;

d) Csanytelek Község Önkormányzata és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása között
használatba adási szerz dés másolata;.

e) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a kistérség által benyújtandó (DAOP
4.1.3/A-11. kódszámú) pályázat anyagi forrás megel legezésér l szóló 74/2011. (X. 28.) Ökt
határozata;

f) CsKTT. 59/2011. IX. 30.) határozata, jegyz könyvi kivonata, amely a tárgyi ingatlan használatba
vételét rögzíti,

g) CsKTT. 70/2011. (X. 26.) határozata, jegyz könyvi kivonata, amely a DAOP-4.1.3/A-11
kódszámú tárgyi ingatlan felújítása pályázatához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány
készítésére való felhatalmazást tartalmazza.

Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyz

Végrehajtás határideje: tárgyév december 31.
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      Beszámolás határideje: 2012. december 31.

Határozatról értesítést kap:
- Magyar Nemzeti Vagyonkezel  Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56. sz.
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás Tanács Elnöke (Csongrád)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je (Helyben)
- Irattár

7.) Napirend

Tárgy: El adó:
„Csanytelek Község Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Forgó Henrik polgármester
Telepének kiépítése” támogatói okiratban foglaltak megvitatása Kató Pálné jegyz

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

Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy ez egy két fordulós pályázat, amelynek
az els  része projekt el készítésre fordítható, túl vagyunk. Ma már nem lehet kérdéses, hogy az
önkormányzat megépíti-e vagy sem a csatornahálózatot és a szennyvíztisztító telepet, ezt 2015.-ig meg kell
valósítani, amennyiben nem sikerül ezt megvalósítani, akkor az önkormányzat az Európai Uniós
pályázatokból automatikusan kizárja önmagát, ezért javasolta a beterjesztett határozati javaslat A verziója
elfogadását, mert  a kötelezés és ezáltal a pályázat belterületi ingatlanok csatornázására vonatkozik, de a
település sajátos kül- és belterületi szerkezete miatt, nem a hagyományos, más szomszédos településeken
már végbement megoldások szerint fog történni. Részletesen ismertette a projekt azon elemeit, amely
megkönnyíti és igazságossá teszi az abban való részvételt azáltal, hogy konkrét választási lehet séget kínál
a rákötés vagy a szankció vállalása között. Az önkormányzat a gerincvezeték kiépítését vállalja és fizeti, a
háztartásokat pedig az arra való rákötés joga illeti és költsége terheli.

Kérdés:

Forgó János képvisel : A szomszédos településsel, Tömörkény községgel közös megoldással
költségmegtakarítás érhet  el. Választható-e ez a megoldás?

Válasz:

Dely Attila szakért : Csanytelek 2000 f  feletti település és így önállóan pályázandó, Tömörkény 2000 f
alatti lélekszámú, így vele nem társítható ez a beruházás.

Forgó Henrik polgármester: Csanytelek és Tömörkény községre valóban készült közös
megvalósíthatósági tanulmány, de az id közben megváltozott jogi háttér már nem teszi lehet vé ennek a
megvalósítását, így önállóan kell ezt a beruházást annak minden költségével együtt vállalnia az
önkormányzatnak, ami 30-40 évre meghatározó tényez je lehet a településnek.

A kérdést feltev  képvisel  a kérdésre adott választ elfogadta.

Hozzászólás:

Dely Attila szakért : Ismertette a pályázat ütemezését. Els  lépés az elvi vízjogi létesítési engedélyezés,
melynek alapján lehet megvalósíthatósági tanulmányt készíteni, majd a projekt menedzser, közbeszerzési
szakért , tervez  személyének kiválasztása. Körülbelül 1 év múlva lesz egy tender dokumentáció.
Számításai szerint kb. a jöv  év májusában kell döntenie a Képvisel -testületnek az alternatívákról.
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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 a határozati javaslat A verziójának elfogadását, kitérve a hatályos jogszabályban
foglaltakra. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a központi jogalkotó azon szándékára, hogy a
közszolgáltatások (benne a szennvíz-kezelés) állami kézbe vétele azt eredményezheti, hogy a
közszolgáltatás díjtételének megállapítási (rendeletalkotás) joga   nem illeti meg az önkormányzatot, nem
lesz arra ráhatása, s ennek lehetnek hátulüt i.

Kérdés nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képvisel -testület kérdés, módosító
javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott
el terjesztés szerinti határozati javaslatot A. verzióját, melyb l megállapította, hogy a Képvisel -testület
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

105/2011. (XII. 16.) Ökt határozat

Tárgy: Támogatói okirat megvitatása „Derogációs Víziközm  projekt el készítése” és a kapcsolódó „Csanytelek Község
Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése” cím  KEOP-7.1.0/11-2011-0027  azonosító
számú projekt elindítása ügyében

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete úgy döntött, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség képviseletében eljáró Energia Központ Non profit Kft által kedvez en elbírált
„Derogációs vízi közm  projektek el készítése” cím  pályázat támogatói okiratában
rögzített 27.662.400.- Ft-os támogatást a kapcsolódó feltételekkel elfogadja és kötelezettséget vállal
arra, hogy a kapcsolódó KEOP-7.1.0/11-2011-0027 regisztrációs számú „Csanytelek Község
Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepítésének kiépítése” cím projektben foglaltakat a
véglegesítésre kerül  tervdokumentációkban és megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak alapján megvalósítja.

2.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat, hogy az 1.) pontban rögzítettek
értelmében tegye meg a támogatói okiratra vonatkozó nyilatkozatot Csanytelek Község
Önkormányzata nevében és képviseletében, egyben kezdeményezze a támogató képviseletében eljáró
közrem köd  szervezetnél a támogatói okirat 4. melléklete szerinti projektmegvalósítás ütemtervének
módosítását, a pályázat bírálati szakaszának elhúzódása miatt.

Végrehajtás: folyamatos
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: Projekt lezárását követ  testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- EK Kft- Energia Központ Nonprofit Kft (Budapest, Váci út 45. A/D porta)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben),
- Forgó Henrik polgármester,
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je,
- Irattár

8.) Napirend

Tárgy: El adó:
DAREH munkaszervezet 2012. évi m ködési költségéhez tagdíj Forgó Henrik polgármester
biztosítása Kató Pálné jegyz

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

Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést nem f zött.
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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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

106/2011. (XII. 16.) Ökt határozata

Tárgy: DAREH Munkaszervezet 2012. évi m ködési költségéhez fedezet (tagdíj) biztosítása

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Délkelet- Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Önkormányzati Társulása Munkaszervezetének

ködési költség fedezetére (lakosságszám arányosan) 158.000.-Ft (azaz: Százötven-nyolcezer
forint) hozzájárulást biztosít az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében.

2.) A Képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t és általa Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda
Vezet jét, hogy az 1.) pont szerinti költség fedezetét az önkormányzat képvisel -testülete 2012. évi
költségvetési rendelet- tervezetébe építse be a m ködési célú támogatásérték  kiadások kiemelt
el irányzat-csoport fejezetben.
Végrehajtás határideje: 2012. február 15.
Végrehajtásáért felel s: Kató Pálné jegyz

Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
Beszámolás határideje: végrehajtást követ  testületi ülés

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

9.) Napirend
Tárgy: El adó:

DAREH fejlesztési célú pályázat önrészének biztosítása Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyz
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés e 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.



25

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képvisel -testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a Képvisel -testület
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

107/2010. (XII. 16.) Ökt határozata

Tárgy: DAREH fejlesztési célú pályázat önrészének forrásbiztosítása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 268.600.-Ft (azaz: Kett száz-hatvannyolcezer-
hatszáz forint) fejlesztési célú hozzájárulást biztosít – az önkormányzat képvisel -testülete 2012. évi
költségvetési rendeletében elkülönítetten – a Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás által a KEOP-7.1.1.1./1F kódszámú
pályázathoz szükséges (lakosságszám arányos) önrész fedezetéhez, a „Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” cím  pályázati projekthez.

2.) A Képvisel - testület felkéri Kató Pálné jegyz t és általa az Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet jét, hogy
az önkormányzat képvisel - testülete 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetében a támogatás-
érték  fejlesztési célú kiadási el irányzatok között elkülönítetten szerepeltesse a 1.) pontban
részletezett pénzügyi forrás fedezetének összegét.
Végrehajtás határideje: A 2012. évi költségvetési rendelet- tervezet benyújtásának id pontja

2012. február 15.,
az önrész megfizetése:  2012. 03. 31.

Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyz
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda vezet

Beszámolás határideje: 2012. február 15.

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

10.) Napirend

Tárgy: El adó:
A Szent László Általános Iskola felújítására irányuló pályázati Forgó Henrik polgármester
döntés módosítására javaslat Kató Pálné jegyz

Pet  Sándor PEFTB elnök
(tárgyi írásos el terjesztés e 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
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írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a Képvisel -testület
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

108/2011. (XII. 16.) Ökt határozat

Tárgy: Tájékoztató a Szent László Általános Iskola felújítására korábban benyújtott pályázati döntés módosulásáról

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete – Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása
által benyújtott – a Szent László Általános Iskola felújítására pályázat elbírálásáról és az ahhoz
kapcsolódó önkormányzati saját forrás biztosításáról szóló tájékoztatót elfogadta.

2.) A Képvisel -testület az önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére kötelezettséget vállal arra,
hogy a Szent László Általános Iskola felújítási program végrehajtásához szükséges saját
anyagi forrást biztosítja.

3.) A Képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t és általa Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda
Vezet jét, hogy az intézmény felújítási projektjéhez kapcsolódó véglegesített saját forrás szükséglet
összegét – támogatás érték  fejlesztési célú forrás átadásként – a program célkit zés pontos
megjelölésével az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetébe építse be.

Végrehajtás határideje:  a 2012. évi költségvetési rendelet beterjesztésének id pontja
Végrehajtásért felel s:  Kató Pálné jegyz  és általa

          Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda vezet je
Beszámolás határideje:  a projekt lezárását követ  Képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testület Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

11.) Napirend

Tárgy: El adó:
A Dél-alföldi Ivóvízmin ség-javító Konzorcium részére tervezési Forgó Henrik polgármester
hozzájárulásként befizetett és fennmaradt öner  átutalás módjának Kató Pálné jegyz
meghatározása Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés e 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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

109/2011. (XII. 16.) Ökt határozat
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Tárgy: A Dél-alföldi Ivóvízmin ség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt öner
átutalás módjának meghatározása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Dél-alföldi Ivóvízmin ség-javító
Konzorcium Taggy lésének 8/2011 (12. 07.) TGY. határozata alapján nyilatkozik arról, hogy a Dél-
alföldi Ivóvízmin ség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és
fennmaradt öner  70 %-át, 337.208.- Ft (azaz: háromszázharminchétezer-kett száznyolc
forint) mely összeget önkormányzatunk saját Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Csanyteleki Kirendeltségén vezetett 57800024-10005800 számú költségvetési elszámolási
számlájára kéri utalni.

2.) A Képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t és általa Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda
Vezet jét, a tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt öner -átutalásával kapcsolatos
munkálatok végrehajtására.

Végrehajtás határideje:  2011. december 31.
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester

                      Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje:  támogatás visszautalását követ  testületi ülés

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

12.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan felújítására a Forgó Henrik polgármester
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtandó Kató Pálné jegyz
DAOP-4.1.3/A-11 jel  pályázathoz öner  biztosítása Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés e 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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

110/2011. (XII. 16.) Ökt határozat

Tárgy: DAOP 4.1.3/A-11. kódszámú pályázati projekthez kapcsolódó, Csanytelek, Baross Gábor utca 2. sz. alatti
           épületben felújítással összefügg  önkormányzati saját forrás biztosítása

Határozat
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1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csanytelek,  Baross  Gábor  utca  2.  sz.  alatti
ingatlan teljes-kör  felújítására és átalakítására irányuló fejlesztés bruttó bekerülési összköltségét (27 %-
os ÁFÁ-val) 56.848.577.-Ft-ban (azaz: Ötvenhatmillió-nyolcszáznegyvennyolc-ezer-ötszázhetvenhét
forintban) hagyja jóvá.

2.) A Képvisel -testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.) pontban rögzített fejlesztési célkit zéshez
(el készületi és megvalósítási) tervezett bekerülési bruttó összköltségen belül 6.849.137.Ft-ot (azaz:
Hatmillió-nyolcszáznegyvenkilecezer-százharminchét forintot) biztosít saját forrás fedezetként.

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete, mint az 1.) pontban rögzített ingatlan
tulajdonosa hozzájárul az épület felújítására a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (mint az
ingatlan használati jogának birtokosa) által benyújtandó DAOP-4.1.3/A-11. kódszámú pályázati
projektben a pályázati kiírással összhangban lév 52.630.990.-Ft (azaz: Ötvenkétmillió-
hatszázharmincezer-kilencszázkilencven forint), mint elszámolható bruttó összköltség
beépítéséhez, 49.999.440.-Ft (azaz: Negyvenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-
négyszáznegyven forint) támogatási igény (95 %-os támogatásintenzitás) mellett.

4.) A Képvisel -testület rögzíti, hogy a 2.) pontban meghatározott teljes kör  saját forrás vállalás
összegéb l:

a) 2.631.550.-Ft–ot (azaz: Kett millió-hatszázharmincegyezer-ötszázötven forintot) a 3.)
pontban megjelölt „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális
fejlesztése” cím  pályázat saját forrás fedezeteként,

b) 4.217.587.-Ft-ot (azaz: Négymillió-kett száz-tizenhétezer-ötszáznyolcvanhét forint) a
fejlesztési célkit zés pályázaton kívüli küls  saját forrás fedezeteként biztosít és
támogatás érték  fejlesztési célú pénzeszköz átadásként a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása
részére engedményez a 3.) pont szerinti támogatás intenzitás elérése esetén.

5.) A Képvisel -testület a 4.) pontban rögzített pályázathoz kapcsolódó saját forrás összegéb l 520.000.-
Ft-ot a szaki tervek tervez i költségkalkuláció elkészítésének fedezetére el legként  az
önkormányzat 2011. évi költségvetése terhére biztosítja, az önkormányzati teljes saját forrás vállalásából
fennmaradó különbözetet pedig az önkormányzat 2012. évi költségvetéséb l finanszírozza, rendeletébe
foglaltak szerint.

6.) A Képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t és általa az Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet jét, hogy az
5.) pontban részletezett el irányzat rendezéseket az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelete
végleges módosítására irányuló rendeletbe és az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletébe
építse be.

Végrehajtás határideje:   folyamatos
Végrehajtásért felel s:   Forgó Henrik polgármester,

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

      Beszámolás határideje:  pályázat eredményének kiközlését követ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 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 Iroda Vezet je
- Irattár

Egyebek

Kató Pálné jegyz :  Tájékoztatta a Képvisel -testület tagjait arról, hogy az önkormányzati adóbeszedés
90 %-os teljesítést mutat. Elmondta, hogy tájékoztatásul küldte ki a decemberi testületi ülés anyagával az
adóvalorizációról szóló leiratot, amely alapján messze nem túlzó, hanem reális képet mutat a helyi adók
mértéke.
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Az ülésen egyéb bejelentés, el terjesztés nem hangzott el így Forgó Henrik polgármester úr
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 15,10 órakor befejezettnek nyilvánította, majd a
közelg  ünnepekre tekintettel jó kívánságait fejezte ki.

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester    jegyz


