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3/2011.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel -testülete

2011. február 25-én (pénteken)
du. 14. 00 órai kezdettel megtartott

soros nyílt ülésének
Jegyz könyve

Napirend:

Beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

1.) A hivatali helyiségen és a hivatali munkaid n kívül kötend  házasságkötési eljárásért fizetend
térítési díjakról, valamint a házasságkötéseknél közrem köd  anyakönyvvezet t megillet  díjról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
             PEFTB elnök

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okirata módosítása, egységes
szerkezetbe elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
             PEFTB elnök

3.) Egyebek
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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. február 25. napján megtartott soros nyílt
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. február 25-én (pénteken) du.14,00
órakor  tartott  soros nyílt testületi ülésér l.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Mucsi István Tibor alpolgármester
Pet  Sándor képvisel
Márton Erzsébet képvisel
Forgó János képvisel
Bali József képvisel

Távolmaradását bejelentette: Forgó Henrik polgármester
Kopasz Imréné 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.

Mucsi István Tibor alpolgármester: Köszöntötte a megjelent képvisel ket és az ülésen tanácskozási
joggal résztvev ket. Elmondta, hogy Forgó Henrik polgármester úr távollétében a mai képvisel -testületi
ülést  vezeti. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képvisel -testülete
tagjai közül  5 képvisel  megjelent, a polgármester úr és 1 képvisel  távolmaradását bejelentette.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képvisel -testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

Beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

1.) A hivatali helyiségen és a hivatali munkaid n kívül kötend  házasságkötési eljárásért fizetend
térítési díjakról, valamint a házasságkötéseknél közrem köd  anyakönyvvezet t megillet  díjról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
El adó: Mucsi István Tibor alpolgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
             PEFTB elnök

2.) Cssanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okirata módosítása, egységes
szerkezetbe elfogadása
El adó: Mucsi István Tibor alpolgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
             PEFTB elnök

3.) Egyebek

Tárgy: El adó:
Beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról Mucsi István Tibor

alpolgármester
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.

Mucsi István Tibor alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott el terjesztés szerinti
határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 5 igen szavazattal
egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

14/2011. (II.  25.) Ökt határozat

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete a 79/2010. (XII. 10.) Ökt, 80/2010. (XII. 10.) Ökt,
85/2010. (XII. 10.) Ökt, 86/2010. (XII. 10.) Ökt,  5/2011. (III. 11.) Ökt, 8/2011. (II. 11.) Ökt határozatok
végrehajtásáról szóló jegyz  által kiadott beszámolóját változtatás nélkül elfogadta.

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

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
A hivatali helyiségen, hivatali munkaid n kívül házasságkötés Mucsi István Tibor
esetén fizetend  és a házasságkötéseknél közrem köd alpolgármester
anyakönyvvezet t megillet  díjakról szóló önkormányzati Kató Pálné jegyz
rendelet-tervezet véleményezése Bali József ÜB elnök

Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Mucsi István Tibor alpolgármester: 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 hivatali munkaid ben a házasságköt
teremben a házasságkötési szertartás továbbra is térítésmentes. Tájékoztatta a képvisel -testületet 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 a rendelet-tervezet megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Mucsi István Tibor alpolgármester: 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 a hivatali helyiségen, hivatali
munkaid n kívüli házasságkötés esetén fizetend  és a házasságkötéseknél közrem köd  anyakönyvvezet t
megillet  díjakról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletét.

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Mucsi István Tibor
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alapító okirata módosítása, egységes szerkezetbe foglalása alpolgármester
elfogadása Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Mucsi István Tibor alpolgármester: 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 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.

Mucsi István Tibor alpolgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott el terjesztés szerinti
határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 5 igen szavazattal
egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

15/2011. (II. 25.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okirata módosítása
és egységes szerkezetbe foglalása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete megtárgyalta fenti tárgyú el terjesztésben
foglaltakat és az alábbiakat rendeli el:

1.) A képvisel -testület a beterjesztett alapító okiratok  módosítását tartalmazó, ezen határozat 1.)
mellékleteként, azok egységes szerkezetbe foglalt szövegét, ezen határozathoz csatolt 2.)
mellékleteként, változtatás nélküli tartalommal és formai megjelenítéssel  jóváhagyta.

2.) Utasítja a képvisel -testület Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy ezen határozat 1.) pontja
szerint jóváhagyott Alapító okiratokat lássa el kézjegyével, záradékolja azt. A képvisel -testület
felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy a polgármester úr által záradékolt Alapító okiratokat aláírásával
hitelesítse és nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságához az
Alapító okiratok törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzése iránt.
Végrehajtás határideje: azonnal,
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester (az alapító okiratok záradékolásáért)

          Kató Pálné jegyz  (az alapító okiratok hitelesítéséért és bejegyeztetéséért)
Beszámolás határideje: az alapító okiratok benyújtását és annak bejegyzését követ  ülés

3.)      A képvisel -testület rögzíti, hogy ezen határozatával jóváhagyott Alapító okiratok elfogadásával
egyid ben a 40/2009. (VII. 11.) Ökt határozatát hatályon kívül helyezi.

Határozatról értesítést kapnak:
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Magyar Államkincstár Csongrád  Megyei Igazgatósága (Szeged)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

Egyebek
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Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a képvisel -testület tagjait arról, hogy a napokban sor kerül a
szeméttelep mellett  Jéri Ferenc (Táncsics Mihály utcában) tulajdonát képez  ingatlan és a Csanytelek
Község Önkormányzata tulajdonát képez  azonos nagyságú szomszédos ingatlan cseréjére. Ismertette a
földcsere szerz désben foglaltakat, melyet az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának
szabályairól szóló 30/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése szerinti polgármesteri
jogkörében eljárva tájékoztatási kötelezettségének a két ülés között eltelt id szakról szóló beszámolójában
fog eleget tenni. Szólt arról, hogy jogügylet a vagyonkataszterben való átvezettetésér l intézkedett.
Emlékeztette a képvisel -testület tagjait arra, hogy az el  ülésükön felhatalmazást adtak Forgó Henrik
polgármester  úrnak  arra,  vegye  ki  Dr.  Kovács  Zsolt  fogszakorvos  úr  nyilatkozatát  a  fogorvosi  praxisa
elidegenítésére, a hatályos vonatkozó jogszabályokat alkalmazva.  Elmondta, hogy Dr. Kovács Zsolt
megküldte válaszát a praxisjog elidegenítésével kapcsolatosan, melyet ismertetett.
Szólt még az önkormányzati rendeletek el készítésér l, majd a 2011. évi I. félévi helyi adóértesít k
kézbesítésér l.

Az ülésen egyéb bejelentés, el terjesztés nem hangzott el így Mucsi István Tibor alpolgármester
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Mucsi István Tibor Kató Pálné
alpolgármester jegyz


