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Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel -testülete

2011. április 1-jén (pénteken)
du. 14. 00 órai kezdettel megtartott

soros nyílt ülésének
Jegyz könyve

Napirend:

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

Beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

1.) Önkormányzati rendelet alkotása Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete és
szervei szervezeti és m ködési szabályzatáról
El adó:  Forgó  Henrik  polgármester,  Kató  Pálné  jegyz ,  Bali  József  ÜB  elnök,  Pet  Sándor

PEFTB elnök

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala szervezeti és m ködési szabályzata
módosítása
El adó:  Forgó  Henrik  polgármester,  Kató  Pálné  jegyz ,   Bali  József  ÜB  elnök,  Pet  Sándor

PEFTB elnök

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala pénzkezelésének ellen rzésér l szóló
bels  ellen ri jelentésének elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz ,  Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. évi közbeszerzési terve jóváhagyása
    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. április 01. napján (pénteken)
du.14,00 órakor  tartott  soros nyílt testületi ülésér l.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

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

Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képvisel ket és az ülésen tanácskozási joggal
résztvev ket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képvisel -testülete tagjai
közül  mind a 7 képvisel  jelen van.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képvisel -testület
egyhangú szavazással  -  határozathozatal nélkül – 7 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

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

Beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

1.) Önkormányzati rendelet alkotása Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete és
szervei szervezeti és m ködési szabályzatáról
El adó:  Forgó  Henrik  polgármester,  Kató  Pálné  jegyz ,  Bali  József  ÜB  elnök,  Pet  Sándor

PEFTB elnök

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala szervezeti és m ködési szabályzata
módosítása
El adó:  Forgó  Henrik  polgármester,  Kató  Pálné  jegyz ,   Bali  József  ÜB  elnök,  Pet  Sándor

PEFTB elnök

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala pénzkezelésének ellen rzésér l szóló
bels  ellen ri jelentésének elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz ,  Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. évi közbeszerzési terve jóváhagyása
    El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz ,  Pet  Sándor PEFTB elnök

5.) Egyebek

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

Forgó Henrik polgármester: A két ülés között eltelt id szakban tett intézkedésekr l, a 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.

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

Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: 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.

19/2011. (IV.  01.) Ökt határozat

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete a  105/2005. (XI. 30.) ÖKT, 41/2009. (VII. 11.)
Ökt, 13/2010. (II. 12.) Ökt, 41/2010. (X. 12.) Ökt, 60/2010. (XI. 12.) Ökt, 61/2010. (XI. 12.) Ökt,
80/2009. (XII. 18.) Ökt, 6/2011. (II. 11.) Ökt, 7/2011. (II. 11.) Ökt, 12/2011. (II. 11.) Ökt, 15/2011. (II.
25.) 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:
Önkormányzati rendelet alkotása Csanytelek Község Forgó Henrik polgármester
Önkormányzata képvisel -testülete és szervei szervezeti Kató Pálné jegyz
és m ködési szabályzatáról 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 fontos módosítás a központi jogszabály
változása okán az, hogy az önkormányzati rendelet el készítésébe be kell vonni a helyi társadalmi
szerepl ket, ezért ennek módja is bekerült a rendelet-tervezetbe. Elmondta, hogy a Kincstár a
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Polgármesteri Hivatal alapító okirata módosítását törzskönyvi nyilvántartásban átvezette, ezért lehet vé
vált a Polgármesteri Hivatal bels  szervezeti felépítése beterjesztett módon való kialakítása. Felhívta a
képvisel k figyelmét arra, hogy a polgármester szabadságát a képvisel -testület határozattal engedélyezi
szabadságütemezésének figyelembe vételével. Szólt arról, hogy tárgyi el terjesztést az Ügyrendi Bizottság, és a
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta, elfogadta
és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képvisel -testület elé. Megköszönte az el terjesztés
el - és elkészítésében résztvev  köztisztvisel k tevékeny munkáját. Indítványozta az el terjesztésben
foglaltak megvitatása után a rendelet-tervezet változtatás nélküli elfogadását.

Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy reméli nem kell a képvisel -testülett l engedélyt kérnie
arra, hogy a belvízvédekezés id tartama alatt felmerült túlóráját kivegye.

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 7 igen szavazattal (ellenszavazat
és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -
testülete és szervei szervezeti és m ködési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 01.) önkormányzati
rendeletét.

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Forgó Henrik polgármester
szervezeti és m ködési szabályzata módosítása 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 kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi el terjesztést az Ügyrendi Bizottság és a
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta, elfogadta
és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képvisel -testület elé. Ismertette a képvisel -testület
tagjaival a könyvtár m ködésével kapcsolatos Nemzeti Er forrás Minisztérium vezet  jogtanácsosával
folytatott levelezését és a Kincstár válaszát a kérdésre, melyet e jegyz könyv mellékleteként csatol.
Indítványozta az el terjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.
Köszönetet mondott kollegáinak az összehangolt munkavégzés eredményeként kialakult naprakésszé tett
szabályzatok elkészítésében való közrem ködésért.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

20/2011. (IV. 01.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala szervezeti és m ködési szabályzata módosítása

H a t á r o z a t
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Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete megtárgyalta fenti tárgyú, a polgármester és a jegyz
írásos el terjesztésében foglaltakat és az alábbi döntés rögzítését rendeli el.

1.)  A képvisel -testület változtatás nélkül jóváhagyja ezen határozat  mellékletét képez Csanytelek
Község Önkormányzata Polgármesteri   Hivatala szervezeti és m ködési szabályzatát.

2.)  A képvisel -testület változtatás nélkül tudomásul veszi az 1.) pont szerinti szabályzathoz annak
mellékleteként és függelékeként hozzárendelt alábbi szabályzatokat:

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és M ködési Szabályzata
 1.   melléklete Közszolgálati Szabályzat és annak függelékei
 1./a függeléke hivatal szervezeti felépítése ábrázolása,
 1./b függeléke                Polgármesteri Hivatal alapító okirata szerinti alapfeladatai,
 2. függeléke Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök meghatározása,
 3. függeléke Vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek körének meghatározása,
 4. függeléke A kiadmányozás rendjének szabályozása,
 5. függeléke Közszolgálati Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat,
 6. függeléke Közérdek  adatok kezelésének, nyilvánosságra hozatala szabályozása,
 7. függeléke Iratkezelési szabályzat,
 8. függeléke Informatikai szabályzat,
 9. függeléke Munkavédelmi Szabályzat,

         10. függeléke zvédelmi Szabályzat
         11. függeléke Munkaköri leírások,
         12. függeléke Köztisztvisel k teljesítménykövetelményeinek el írása,
         13. függeléke Cafetéria szabályzat,
         14. függeléke Egyetértési jog gyakorlására megállapodás.
           2. melléklete Pénzügyi Ügyrend és függelékei
           1. függeléke Bels  ellen rzési szabályzat,
           2. függeléke Közbeszerzési értékhatárt el nem ér  beszerzések szabályairól szóló,
           3. függeléke Szabálytalanságok kezelésér l szóló szabályzat,
           4. függeléke Közbeszerzési szabályzat,
           5. függeléke Gépjárm  használat engedélyezésének szabályozása.
           3. melléklete Szervezeti egységek közfeladat ellátását szabályozó szabályzatok
           1. függeléke Községi és Általános Iskolai Könyvtár SZMSZ-,
           2. függeléke Közösségi tér m ködési szabályai,
           3. függeléke Véd i Szolgálat Szervezeti és M ködési Szabályzata.

3.)  A képvisel -testület felkéri  Kató Pálné  jegyz t,  hogy  gondoskodjon a képvisel -testület ezen határozata
1.) pontjában jóváhagyott és a 2.) pontjában tudomásul vett szabályzatokban foglaltak folyamatos
naprakészségér l,  az önkormányzat és a hivatal jogszer  és szabályszer  m ködését biztosító,  a hatályos
vonatkozó központi és helyi jogszabályok változásakor az adott szabályzatok cseréjér l, hatályosításáról, a
polgármesteri hivatal (mint a képvisel -testület döntéseinek végrehajtó szerve) vezet jeként, az abban
foglaltak betartásáról és betartatásáról.

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Végrehajtásért felel s:   Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje:  a hivatali szmsz módosításakor

Határozatról értesítést kapnak:
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Polgármesteri Hivatal köztisztvisel i, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban álló

foglalkoztatottak személy szerint (Helyben)
-  Irattár
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3.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Forgó Henrik polgármester
pénzkezelésének ellen rzésér l szóló bels  ellen ri jelentésének Kató Pálné jegyz
elfogadása 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 kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi el terjesztést a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli
elfogadásra terjesztette be azt a képvisel -testület elé.  Indítványozta az el terjesztésben foglaltak
megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását, mivel nincs benne olyan megállapítás, amely
intézkedést igényelne.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

21/2011. (IV. 01.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala pénzkezelésének ellen rzésér l szóló
bels  ellen ri  jelentésének elfogadása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete napirendje keretében megtárgyalta Csanytelek
Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala pénzkezelésének ellen rzésér l szóló bels  ellen rzési
jelentést, melyet változtatás nélkül elfogad.

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Juhász Lejla bels  ellen r
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

4.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. évi Forgó Henrik polgármester
közbeszerzési terve jóváhagyása Kató Pálné jegyz

Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi 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.
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Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy önkormányzat jelenleg nem rendelkezik
adószámmal, mivel a polgármesteri hivatal rendelkezik azzal és azonos id ben, egy szervezet 2
adószámmal nem rendelkezhet. A piac kiépítésére pályázatot az önkormányzat nevében nyújtotta be a
polgármesteri hivatal, mint végrehajtó szervezet, számla vezetésére jogosítottként.  Kijelentette, hogy
amennyiben ezt a több jogszabály eltér  rendelkezését nem tudjuk feloldani, úgy fél , hogy le kell
mondani a megnyert, uniós forrású pályázati pénzb l a piac megvalósításáról. Keresi a jó megoldás jogi
lehet ségét. Elmondta, hogy tárgyi el terjesztést a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt
a képvisel -testület elé.  Indítványozta az el terjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás
nélküli elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

22/2011. (IV. 01.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete megtárgyalta a tárgyi el terjesztésben
foglaltakat a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatát is
figyelembe véve  és rögzíti, hogy a hatályos rövid, közép, és hosszú- távú gazdasági program, valamint
a 2011. évi önkormányzati költségvetésben eredeti el irányzatként megjelölt és jelenleg már pozitívan
elbírált pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztési célkit zések alapján indokolt konkrét intézkedés
kezdeményezése, így az idei költségvetési évben – eredetben – közbeszerzési terv készítésére kerül
sor.

2.) A képvisel -testület az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét e határozathoz csatolt 1.
melléklet szerint hagyja jóvá.

3.) Az önkormányzat középtávú terveiben szerepl  célkit zések megvalósításához kapcsolható esetleges
évközi pályázati lehet ségek, konkrét pályázati döntések okán felmerül  évközi módosítások esetére
felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy a konkrét döntésekhez kapcsolódóan évközi módosításként terjessze
a képvisel -testület elé az aktuálissá váló terv esetleges módosítását.

Végrehajtási határideje: folyamatos
Felel s: Kató Pálné jegyz
Beszámolási határid : szükség szerint

Határozatról értesítést kap:
-  Csanytelek Község Önkormányzata képvisel - testület tagjai (Helyben)
-  Forgó Henrik polgármester
-  Kató Pálné jegyz  és általa
-  Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
-  Irattár

Egyebek

Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzat költségvetésében ha marad szabad
pénzeszköz, akkor gyors megtérülést eredményez  beszerzések tervezését kezdeményezi, mint pl. a régi
gázkazánok helyett modern, jobb hatásfoggal m köd  kondenzációs kazán. Amennyiben megvalósul a
polgármesteri hivatal küls  felújítása h szigeteléssel együtt és új kazán kerül beszerelésére kerül sor,  akkor
véleménye szerint akár 30 %-os energia megtakarítás is elérhet .
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Az ivóvízmin ség javító programmal kapcsolatosan elmondta, hogy részt vett egy tájékoztatón és a
programból való kilépésre esélyt sem lát. Remélte, hogy a képvisel -testület korábban hozott határozatát
fenntartja és Csongrád városával közösen ad be pályázatot, mert aki nincs benne ebbe a pályázatba az
egyéb más pályázati lehet ségekb l is kimarad. Leszögezte, hogy a településen a víz min sége jó és a
környez  településekhez képest a vízdíj itt a legalacsonyabb.

Kató Pálné jegyz : Véleménye szerint a képvisel -testületnek felhatalmazást kellene adnia a polgármester
úr részére, hogy kezdeményezze az ivóvízmin ség-javításával kapcsolatosan az illetékes szaktárcánál, hogy
Csanytelek ne szerepeljen az ivóvízmin ség javítására kötelezettek között.
Tájékoztatást adott a helyi adóbevételek alakulásáról, amely jelenleg 36 %-os teljesítést jelent, majd szólt
arról, hogy az adóhátralékok beszedése érdekében intézkedett a végrehajtási eljárások megindításáról.
Említést tett a Vidékfejlesztési  Minisztérium Államtitkár helyettesével történt levélváltás nyomán kialakult,
megnyugtatónak nem nevezhet  helyzetr l, ami nem csak helyi, hanem országos problémát jelent.

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


