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4/2011.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel -testülete

2011. március 11-én (pénteken)
du. 14. 00 órai kezdettel megtartott

rendkívüli nyílt ülésének
Jegyz könyve

Napirend:

A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt id szakról

1.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetése módosításáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
             PEFTB elnök

2.)
a) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend

térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, az egyes önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezésér l szóló önkormányzati rendelet megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz ,  Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
             PEFTB elnök

b) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend
térítési díjakról szóló rendelet-tervezet véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz ,  Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
             PEFTB elnök

3.) Csanytelek Község Településrendezési Terve és Helyi Építési Szabályzata módosításának
kezdeményezésér l szóló el terjesztés véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott és a Csongrádi Kistérség Egyesített
Oktatási Intézménye tagintézményeként m köd  Szent László Általános Iskola (Csanytelek, Szent
László u. 4/a) felújítási pályázatához öner  biztosításának vállalása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

5.) Egyebek
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. március 11-én (pénteken) du.14,00
órakor  tartott  rendkívüli 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
Forgó János képvisel

Távolmaradását bejelentette: Bali József képvisel
Márton Erzsébet képvisel

Tanácskozási joggal jelent meg: Kató Pálné Jegyz
Bori Sándorné Jegyz i Irodavezet ,

jegyz könyvezet ,
Tóth Józsefné Adó- és pü. irodavezet
Csányi László Adó- és pü. irodavez.h.
Patainé Gémes Tímea Szociális irodavezet
Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezet

Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képvisel ket és az ülésen tanácskozási joggal
résztvev ket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képvisel -testülete tagjai
közül  5 képvisel  jelen van, 2 képvisel  távolmaradását bejelentette.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képvisel -testület
szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetése módosításáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
            PEFTB elnök

2.)
a) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend

térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, az egyes önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezésér l szóló önkormányzati rendelet megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz ,  Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
             PEFTB elnök

b) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend
térítési díjakról szóló rendelet-tervezet véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz ,  Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
             PEFTB elnök

3.) Csanytelek Község Településrendezési Terve és Helyi Építési Szabályzata módosításának
kezdeményezésér l szóló el terjesztés véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök
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4.) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott és a Csongrádi Kistérség Egyesített
Oktatási Intézménye tagintézményeként m köd  Szent László Általános Iskola (Csanytelek, Szent
László u. 4/a) felújítási pályázatához öner  biztosításának vállalása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

5.) 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:
Az önkormányzat 2010. évi költségvetése módosításáról Forgó Henrik polgármester
szóló rendelet megalkotása Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
Pet  Sándor  PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: 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 könyvvizsgáló
véleményezte, 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: 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 költségvetése
módosításáról szóló 6/2011. (III. 11.) önkormányzati rendeletét.

2.) Napirend

a)

Tárgy: El adó:
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, annak Forgó Henrik polgármester
igénybevételér l és szolgáltatások térítési díjairól szóló Kató Pálné jegyz
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, az egyes Bali József ÜB elnök
önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésér l szóló Pet  Sándor PEFTB elnök
önkormányzati rendelet megalkotásával

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésében több pontban is vitatta az eljárást, az Ötv.-re hivatkozva,
hiszen a rendeletalkotás joga át nem ruházható hatáskör, továbbá az átruházott hatáskör (ami jelen esetben
az önkormányzat képvisel -testülete a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulását jogosítja) nem ruházható
tovább (Csongrád Város Önkormányzata képvisel -testületére), a jogalkotás területi hatálya az adott
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közigazgatási területre terjed ki, továbbá az állampolgárok jogát és kötelezettségét érint  döntések joga
rendelettel és nem Társulási Megállapodással adhatók át. 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: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott el terjesztéshez.
Indítványozta a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, annak igénybevételér l és a
szolgáltatások térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését az egyes
önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésér l szóló önkormányzati rendelet megalkotásával.
Indítványát szavazásra bocsátotta, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 5 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az egyes önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezésér l szóló 7/2011. (III. 11.) önkormányzati rendeletét.

b)

Kató Pálné jegyz : Hangsúlyozta, hogy a most hatályon kívül helyezett rendelet helyett  Csongrád Város
képvisel -testülete alkotja meg az új rendeletet. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa a
rendelet-tervezetet véleményezésre küldte meg, melyet ekként terjesztettek a képvisel -testület elé és
javasolta annak elfogadását.

Forgó Henrik polgármester: 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.

16/2011. (III 11.) Ökt határozat

Tárgy:  Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési
díjakról szóló rendelet-tervezet véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete a Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -
testülete elé beterjesztend  tárgyi rendelet-tervezetet megtárgyalta és az alábbiakat rögzíti:

1.) A képvisel -testület elfogadja a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásában adott felhatalmazás alapján a Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -
testülete által megalkotandó, ezen határozat 1.) melléklete szerinti tartalmú tárgyi rendelet-
tervezetet, akként, hogy a rendelet annak elfogadása napját követ  napon, 2011. március 25.
napján lép hatályba.

2.) A képvisel -testület az 1.) pontban írtakból ered en, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló  1993.  évi  III.  törvény  (Szt.)  140/C.  §-ában  foglaltak  szerint  eljárva,  annak  elegét  téve
felülvizsgálta a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, annak igénybevételér l és a szolgáltatások
térítési díjairól szóló 3/2010. (III. 12.) önkormányzati rendeletét és a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény (Jat.) 10. §-ában írtak betartásával, annak megfelelve,  technikai rendelet alkotásával
2011. március 25. napjával hatályon kívül helyezi vonatkozó önkormányzati rendeletét.

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
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- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda vezet je
- Irattár

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Településrendezési Terve és Helyi Forgó Henrik polgármester
Építési Szabályzata módosításának kezdeményezésér l Kató Pálné jegyz
szóló el terjesztés véleményezése Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Emlékeztet ül elmondta, hogy a község Településrendezési Tervét a
képvisel -testület 2005. évben hagyta jóvá, a Helyi Építési Szabályzatát 2006. január 1. napjával léptette
hatályban, azóta már több mint 5 év eltelt, így az megérett az abban foglaltak felülvizsgálatára. A hatályos
HÉSZ egyéb mez gazdasági övezetbe sorol olyan külterületi ingatlanokat, amelyen jelenleg is
mez gazdasági m velés folyik. Ezeken a területeken a meglév  építmények állagmegóvásán túl további
építési munkák végzése nem engedélyezhet .  A hatályos önkormányzati rendelet komoly gátat szab a
mez gazdasági vállalkozások további létesítésének, a meglév k fejlesztésének.

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a képvisel -testület tagjait arról, hogy a Helyi Építési Szabályzatra
vonatkozóan a jogszabály legalább 10 évente annak felülvizsgálatát rendeli el. Szólt arról, hogy a belvíz
által érintett területek „Me” övezetbe sorolása akadályba ütközhet, mert arra a területe építési hatóság
engedélyt nem adhat ki. Megoldás lehetne a belvizek elvezetése, de erre önkormányzati költségvetési forrás
nem áll rendelkezésre. 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:

Pet  Sándor képvisel : Egyetértett az el terjesztésben megfogalmazottakkal, javasolta annak változtatás
nélküli elfogadását annak érdekében, hogy a terv és a rendelet módosítása tegye lehet vé a helyi
mez gazdasági vállalkozók számára a mez gazdasági beruházások b vítését.

Forgó Henrik polgármester: 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.

17/2011. (III. 11.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Településrendezési Terve és Helyi Építési Szabályzata módosításának kezdeményezése

Határozat

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

A képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy a képvisel -testület által
101/2005. (XI. 29.) ÖKT határozatával jóváhagyott Településrendezési Terv és a Helyi Építési
Szabályzatról szóló, 2006. január 1. napján hatályba léptetett 34/2005. (XI. 29.) ÖKT rendeletében
foglaltak felülvizsgálata és módosítása érdekében tárgyalásokat folytasson a településen egyéb
mez gazdasági övezetbe (Me) sorolt ingatlanok kedvez bb besorolásának megvalósítása érdekében
akként, hogy a terv és a rendelet módosítása tegye lehet vé a helyi mez gazdasági vállalkozók számára
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kertészeti vállalkozások m ködtetését,  a meglév  mez gazdasági beruházások b vítését, ezáltal a
településen belüli foglalkoztatás növelését.
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  a tárgyalásokat követ  testületi ülés

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

4.) Napirend

Tárgy: El adó:
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Forgó Henrik polgármester
és a Csongrádi Kistérség Egyesített Oktatási Intézménye Kató Pálné jegyz
tagintézményeként m köd  Szent László Általános Iskola
(Csanytelek, Szent László u. 4/a) felújítási pályázatához
öner  biztosításának vállalása

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy 2011. április 01. benyújtási határid vel lehet ség van
energetikai költségmegtakarítást eredményez  oktatási intézmény korszer sítésének tárgyában pályázat
benyújtására. A Szent László Általános Iskola felújítására vonatkozó tervez i költségkalkulációk, m szaki
leírások 2010. évben elkészültek, melyet csak a lapos tet s rész felújításával összefügg  kiegészítésekkel
kell módosítani.  A pályázat beadása a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásán belül egyeztetésre került,
mivel a pályázat benyújtására a Társulás jogosult. Ismertette a megvalósítandó munkákat, melyek
összköltsége 33.420,- E Ft, saját forrás igénye 3.320,- E Ft. Indítványozta az el terjesztésben foglaltak
megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Forgó János képvisel : Jó gondolatnak vélte a napirendi pontban megfogalmazott pályázati lehet ség
kihasználását.

Forgó Henrik polgármester: 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.

18/2011. (III. 11.)  Ökt határozat

Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott és a Csongrádi Kistérség Egyesített
Oktatási Intézménye tagintézményeként m köd  Szent László Általános Iskola (Csanytelek, Szent
László u. 4/a) felújítási pályázatához öner  biztosításának vállalása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete támogatja a Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulása – mint intézményfenntartó – azon szándékát, mely szerint a Társulás pályázatot nyújt be
a társult formában m ködtetett, kötelez  önkormányzati feladatot ellátó intézmények
fejlesztésének, felújításának támogatására a 7/2011. (III. 09.) BM rendelet alapján Csanytelek
község közigazgatási területén m köd  Szent László Általános Iskola, mint a Csongrádi
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Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye tagintézménye felújítási
munkálataira.

2.) A korszer sítési, felújítási munkálatok tervez i költségbecslés alapján számított becsült összköltsége 33.420.- E
Ft (azaz: harminchárommillió-négyszázhúszezer forint), melyb l az igényelt pályázati támogatás 30.000.- E Ft
(azaz: harmincmillió forint), a garantált saját forrás fedezet 3.420.- E Ft (azaz: hárommillió-négyszázhúszezer
forint).

3.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete vállalja, hogy az 1.) pontban
részletezett   pályázathoz   saját   pénzügyi   forrása   fedezetét   3.420.- E  Ft-ot, (azaz:
hárommillió-négyszázhúsz ezer forintot) az adott évi önkormányzati költségvetési
rendeletében elkülönítetten az 1.) pontban rögzített pályázati célkit zés megvalósítása
érdekében biztosítja fejlesztési célú támogatásérték  kiadásként a Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulása költségvetéséhez. Az átadandó pénzügyi forrás fedezete az önkormányzat
költségvetése 2010. évi pénzmaradványának szabad kerete.

Végrehajtás határideje: folyamatos
Felel s: Forgó Henrik (Társulási Tanács Tagjaként)
Beszámolás határideje: pályázat benyújtása, és elbírálása után

Határozatról értesítést kap:
- Dr. K rösi Tibor Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnöke és általa
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Tagjai, Munkaszervezet Vezet je,
- Forgó Henrik Csanytelek Község polgármester
- Cseri Gábor Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Igazgatója és általa
- Szabó Ferenc Szent László Általános Iskola tagintézmény igazgatója
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

Egyéb bejelentések

Kató Pálné jegyz : Beszámolt az SzMSz el készítésér l, az adóhatóságot érint  bevételek alakulásáról.

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


