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6/2011.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel -testülete

2011. április 15-én (pénteken)
du. 14. 00 órai kezdettel megtartott

 rendkívüli ülésének
Jegyz könyve

Napirend:

1.) KÉBSZ Kft Csanytelek, Damjanich és Béla utca szilárd burkolatú kiépítésének beruházásából
származó vagyonérték megvásárlása

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

2.) Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás létrehozása, a Társulási
Megállapodás jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
            PEFTB elnök

3.) Egyebek
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Tartalomjegyzék

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. április 15. napján megtartott rendkívüli nyílt
ülésének jegyz könyvéhez

Rendelet száma: Tárgya: Oldalszám     E/NET/I
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Határozat száma: Tárgya: Oldalszám

23 A KÉBSZ Kft Csanytelek, Damjanich és Béla utca szilárd burkolatú
kiépítésének beruházásából származó vagyonérték megvásárlása 5

24 Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati
Társulás létrehozása, a Társulási Megállapodás jóváhagyása 6
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. április 15. napján (pénteken)
du.14,00 órakor  tartott  rendkívüli nyílt testületi ülésen.

Az ülés helye:  a Polgármesteri Hivatal díszterme

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

Távolmaradását bejelentette: 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.

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.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képvisel -testület
egyhangú szavazással  -  határozathozatal nélkül – 6 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1.) KÉBSZ Kft Csanytelek, Damjanich és Béla utca szilárd burkolatú kiépítésének beruházásából
származó vagyonérték megvásárlása

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

2.) Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás létrehozása, a Társulási
Megállapodás jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
            PEFTB elnök

3.) Egyebek

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
KÉBSZ Kft Csanytelek, Damjanich és Béla utca szilárd Forgó Henrik polgármester
burkolatú kiépítésének beruházásából származó vagyonérték Pet  Sándor PEFTB elnök
megvásárlása

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

23/2011. (IV. 15.) Ökt határozat

Tárgy: KÉBSZ Kft Csanytelek, Damjanich és Béla utca szilárd burkolatú kiépítésének beruházásából
származó vagyonérték megvásárlása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete az önkormányzat 100%-os tulajdonát
képez  KÉBSZ Kft vagyonérték átruházási ajánlatát megtárgyalta és azt a 2.) pontban rögzítettek
szerint fogadja el.

2.) A Csanytelek, 020 hrsz-ú (Damjanich utca) területéb l 1650 m2, míg a Csanytelek 0190
hrsz-ú (Béla utca) területéb l 1200 m2 nagyságú (összesen: 2850 m2)  szilárd burkolatú út
kiépítésének – mint átruházandó vagyonértéknek – a vételárát a képvisel -testület
3.000.000.- Ft + ÁFA, összesen 3.750.000.- Ft-ban (azaz: hárommillió-hétszázötvenezer
forintban) hagyja jóvá.

3.) A képvisel -testület a vételár pénzügyi forrásfedezetét részben a 2010. évi pénzmaradvány szabad
keretének terhére (3.202.000,- Ft), másrészt pedig a 2011. évi költségvetés többletbevételeinek és
költség megtakarításainak terhére (548.000,- Ft) bels  el irányzat átcsoportosítással biztosítja.

4.) A képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és felkéri Kató Pálné jegyz t,
hogy a vagyonérték átruházásával összefüggésben az alábbi feladatokat tegyék meg:
a) adás-vételi szerz dés megkötése,
b) az adás-vételre vonatkozó költségvetési el irányzat módosítására irányuló átcsoportosítás

önkormányzati rendelet-tervezetben  való beterjesztése,
c) a vagyonérték növekménnyel kapcsolatos átvezetések, módosítások önkormányzati

vagyonnyilvántartásban, kataszterben való kezelése.
Végrehajtás határideje:  folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz  és általa
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda vezet je

Beszámolás határideje:  Végrehajtást követ  testületi ülés

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

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Forgó Henrik polgármester
Társulás létrehozása, a Társulási Megállapodás véleményezése  Kató Pálné jegyz

Pet  Sándor PEFTB elnök
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Bali József ÜB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Csanyteleki ivóvíz nem szennyezett,
viszont az ivóvíz min ségi követelményeir l és az ellen rzés rendjér l szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. sz.
melléklete szerint településünk a szolgáltatott ivóvíz vonatkozásában min ségi kifogással érintett települések
listáján nyilvántartott ivóvízmin ség-javítására kötelezett önkormányzatok között szerepel, ezért az
önkormányzat tagja volt a DARFÜ Dél-alföldi Ivóvízmin ség-javító programnak. A DARFÜ 2010. április
21-én értesítést küldött arról, hogy döntése értelmében ivóvízmin ség-javítására pályázat beadásával nem
számol. Csongrád Város Alpolgármestere 2011. március 28.-án megbeszélést kezdeményezett a két
település (Csongrád és Csanytelek) közös ivóvízmin ség-javító társulásának létrehozására vízbiztonságot
fokozó, valamint alternatív ivóvízmin ség-javító beruházások közös megvalósítására, melyre a képvisel -
testület korábbi felhatalmazást adó határozatai alapján került sor.
Szólt arról, hogy a Társulási Megállapodás tervezetében foglaltakat Csongrád Város Önkormányzata
képvisel -testülete még nem tárgyalta, tehát ez els  olvasatban kerülhet jóváhagyásra.

Kató Pálné jegyz : Elmondta,  hogy  az Ügyrendi Bizottság és  a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság tárgyi napirendet tárgyalta, elfogadta és elfogadásra terjesztette azt a képvisel -
testület elé. Javasolta az el terjesztés és határozati javaslat megvitatása után annak elfogadását, mivel az
abban foglaltak megfelelnek a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak.

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 6 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

24/2011. (IV. 15.) Ökt határozat

Tárgy: Csongrád és Csanytelek ivóvízmin ség javító Önkormányzati Társulás létrehozása, a Társulási
Megállapodás jóváhagyása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tárgyi írásos el terjesztést megtárgyalta és az alábbi
döntést hozta:

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete meger síti abbéli szándékát, hogy a település
vízbiztonságát fokozó, valamint alternatív ivóvízmin ség-javító beruházás megvalósítása
érdekében a 83/2009. (XII. 18.) Ökt határozatában foglaltakat hatályban tartva Csongrádi
Kistérség települései közül Csongrád Város Önkormányzata képvisel -testületével társul.

2.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete Csongrád Város Önkormányzata képvisel -
testületével közösen „Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati
Társulása” elnevezéssel 2011. 05. 01. napjától határozatlan id re önkormányzati társulást hoznak
létre, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttm ködésér l szóló 1997. évi CXXXV. törvény 2.
§ és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörükben eljárva.

3.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete ezen határozat 1. mellékleteként csatolt 2.)
pontban nevesített Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását változtatás nélkül
jóváhagyja és egyben felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és Kató Pálné jegyz t ezen
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása aláírására.

4.) A képvisel -testület Forgó Henrik polgármester urat delegálja az önkormányzati társulásba és utasítja
arra, hogy az önkormányzati társulásban a képvisel -testület által eddig meghozott tárgyi határozatai
érvényesítésével képviselje a település érdekeit. A képvisel -testület felhatalmazza polgármester urat



7

arra, hogy kötelezettségvállalást az önkormányzat adott évi költségvetésér l szóló hatályos
önkormányzati rendeletében foglalt mértékig tegyen.

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester

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

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Csongrád Város Polgármestere és általa
- Csongrád Város Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Csongrád)
- DARFÜ Kht (Szeged)
- Forgó Henrik polgármester (Helyben)
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

Egyebek

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta képvisel -testület tagjait arról, hogy munkaterv szerint a
hónap utolsó pénteki napján, április 29.-én kerül sor a következ  ülésre, ahol napirendként: az
önkormányzat zárszámadása, az éves bels  ellen rzés összefoglalója, a pénzmaradvány felosztása, a
falunapi el készületek, a törvényességi észrevétel és arra tett intézkedésként önkormányzati rendelet
alkotása és egyebek szerepelnek, bizottsági el készítéssel, könyvvizsgálói vélemény birtokában.

Kató Pálné jegyz : Beszámolt az önkormányzati adóhatóságként végzett tevékenység eredményeként
el állt, jogkövet  magatartásból ered  helyi adóbefizetések alakulásáról, ami az éves tervhez viszonyítva,
összes adónemre vetítve 36 %. Említést tett a végrehajtási eljárások szükségességér l, annak
eljárásrendjér l, majd részletes tájékoztatást adott az önkormányzatot érint  több magasabb szint
jogszabály változásáról, annak várható kihatásairól.

Az ülésen egyéb bejelentés, el terjesztés nem hangzott el így Forgó Henrik polgármester úr
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 15 órakor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester jegyz


