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du. 13. 00 órai kezdettel megtartott
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okozta károk helyreállítására
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képvisel -testülete  2011. május 27. 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 Tibor alpolgármester
Márton Erzsébet képvisel
Pet  Sándor képvisel
Kopasz Imréné képvisel
Bali József képvisel

Távolmaradását bejelentette: Forgó János 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
Ambrus László KÉBSZ Kft ügyvezet je

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, egy 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

1.) Átfogó értékelés Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

2.) Vis maior támogatás igénylés az önkormányzati tulajdonban lév  közutakban keletkezett belvíz
okozta károk helyreállítására
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

3.) KÉBSZ Kft 2010. évi tevékenységér l szóló beszámoló elfogadása
El adó: Ambrus László ügyvezet , Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) Fogorvosi eszközök megvásárlása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

5.) Megbízás fogászati alapellátás helyettesítés keretében történ  végzésére
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

6.) Egyebek
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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.

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
Átfogó értékelés véleményezése Csanytelek Község Forgó Henrik polgármester
Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak  Kató Pálné jegyz
ellátásáról 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.  Megköszönte a véd k lelkiismeretes munkáját.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás

Mucsi István alpolgármester: Nagyon jónak, színvonalasnak ítélte meg az el terjesztést és elfogadásra
javasolta azt.

Márton Erzsébet képvisel  és Kopasz Imréné képvisel : Egyetért en csatlakozott az el tte
hozzászóló által elmondottakhoz.

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.

30/2011. (V. 27.) Ökt határozat

Tárgy: Átfogó értékelés Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról

Határozat

1.)  Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta az
önkormányzat gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi ellátásáról szóló – a jegyz
el terjesztésében benyújtott - értékelést.

2.) A képvisel -testület a gyermekjóléti-  és  gyermekvédelmi feladatok  ellátását jónak  értékelve a jöv ben
is elvárja (legalább a 2010. évi színvonalon):

      - a tárgyi feladatellátás hatályos vonatkozó központi és helyi jogszabályoknak való megfeleltetését,
      - annak a helyi viszonyokra való humánus alkalmazását,
      - a szakma szabályai maradéktalan betartását,
      - a jelz rendszer m ködtetését,
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      - a civil szervezetekkel való folyamatos együttm ködést és
      - a gyámhatóságokkal, gyámhivatallal jó munkakapcsolat fenntartását.

Végrehajtás határideje:  folyamatos.

Végrehajtásért felel s:  Kató Pálné jegyz ,
Gyermekjóléti Szolgáltató Családgondozója,
Polgármesteri Hivatal Szociális Irodavezet je,
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezet je

Beszámolás határideje:  2012. májusi testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (Szeged)
- Gyermekjóléti Szolgáltató (helyben)
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik Polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Patainé Gémes Tímea Szociális Irodavezet
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezet je (Helyben)
- Irattár

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Vis maior támogatás igénylés az önkormányzati tulajdonban Forgó Henrik polgármester
lév  közutakban keletkezett belvíz okozta károk helyreállítására Kató Pálné jegyz

Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy
a pályázatban csak belterületi utak szerepelhetnek. Kezdeményezte az írásban kiadott el terjesztés
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.

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.

31/2011. (V. 27.) Ökt határozat

Tárgy: Vis maior támogatás igénylése az önkormányzati tulajdonú utakban keletkezett – belvíz okozta –
károk helyreállítása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete rögzíti, hogy az el  év végi és a tárgyév eleji
rendkívüli  belvíz helyzet következményekért komoly károk keletkeztek az önkormányzat tulajdonában
lév  több lakóút  szakaszon, melyekb l a s n lakott belterületi övezetben az alábbi helyszíneken
történtek a legsúlyosabb károsodások:
- Csanytelek belterület 397 hrsz-ú Szent László utca,
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468 hrsz-ú Járandó utca,
263 sz-ú Damjanich utca

területein.

2.) A képvisel -testület rögzíti továbbá, hogy a fenti útszakaszok károsodása veszélyezteti a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében rögzített – kötelez
önkormányzati feladatként meghatározott – helyi közutak biztonságos üzemeltetését és a helyi közlekedés
biztonságos feltételeinek megteremtését.

3.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete támogatás igénylést nyújt be az 1.) pontban
rögzítettek alapján a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.)
Kormányrendeletben foglaltaknak megfelel en a vis maior események okozta károk helyreállításának
támogatására.
A közutakban keletkezett károk helyreállításához igényelt támogatás összege 6.251.549.-Ft (azaz:
hatmillió-kett százötvenegyezer-ötszáznegyvenkilenc forint) (70%), míg az önkormányzat által
vállalt saját forrás összege 2.679.236.- Ft (azaz: kett millió-hatszázhetvenkilencezer-
kett százharminchat forint) (30%).
A tervezett összköltség 8.930.785Ft (azaz: nyolcmillió-kilencszázharmincezer-hétszáznyolcvanöt
forint) (100 %).
A tervezett összköltségb l a szakért i nyilatkozat alapján meghatározott közvetlen helyreállítási
költség ÁFÁ-val 8.662.035Ft (azaz: nyolcmillió-hatszázhatvankett ezer-harmincöt forint), míg az
egyéb költségek összege 268.750.-Ft (azaz: kett százhatvannyolcezer-hétszázötven    forint).

4.) A képvisel -testület nyilatkozik arról, hogy a jelen káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem
rendelkezik, a meglév  vagyon biztosítás utakban keletkezett károkra, valamint belvízzel összefügg
káreseményekre egyáltalán nem terjed ki.

5.) A képvisel -testület eredményes támogatás igénylés esetén vállalja a károsodott útszakaszoknak a
költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történ  helyreállítását. A
helyreállítási munkálatok tervezett kezd  id pontja 2011. október 01., míg a várható befejezési határid  2011. október
31.

6.) A képvisel  testület rögzíti, hogy az önkormányzati tulajdonú közút szakaszokban keletkezett károk
helyreállítása meghaladja az önkormányzat teljesít képességét, saját erejéb l teljes egészében a vis maior esemény okozta
helyzetet nem tudja megoldani.

7.) A képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és felkéri Kató Pálné jegyz t a jelen
határozat szerinti vis maior támogatás igénylés benyújtására és az azzal összefügg  nyilatkozatok
megtételére.

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  a támogatás igénylés elbírálását követ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága (Szeged) és általa
- Belügyminisztérium Gazdasági F osztálya (Budapest)
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezet
- Irattár

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
A KÉBSZ Kft 2010. évi tevékenységér l szóló beszámoló Ambrus László ügyvezet
elfogadása Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)
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Ambrus László ügyvezet : Szóbeli kiegészítést nem f zött az írásban általa kiadott el terjesztéshez.
Javasolta az írásban kiadott beszámoló elfogadását.

Pet  Sándor képvisel , bizottsági elnök: Szóbeli kiegészítésként 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.

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.

32/2011. (V. 27.) Ökt határozat

Tárgy: A KÉBSZ Kft 2010. évi tevékenységér l szóló beszámoló elfogadása

H a t á r o z a t

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete megtárgyalta és elfogadta a KÉBSZ Kft 2010. évi
tevékenységér l szóló beszámolóját. Az eszközök és források f összege 31 016 E Ft, a mérleg szerinti
eredmény 2 405 E  Ft, melyet eredménytartalékba helyez, és ebb l fedezi az el  évek veszteségét.

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Ambrus László ügyvezet

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

4.) Napirend

Tárgy: El adó:
Fogorvosi eszközök megvásárlása Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést nem f zött.
Kezdeményezte az írásban kiadott el terjesztés elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Bali József képvisel : Nem értett egyet az eszközök megvásárlásával. Véleménye szerint azt a praxist
ködtet  fogorvosnak kellene biztosítania.

Forgó Henrik polgármester: A praxisjog a jöv ben az önkormányzaté marad, a korszer bb eszközök
vásárlása, azok pótlása a praxist m ködtet  orvos feladata lesz. M ködési engedélyt az kérhet, aki
rendelkezik praxisjoggal, melyet Kovács doktor a hatályos vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint
térítésmentesen átruházott, illetve arról az önkormányzat javára lemondott. Ahhoz, hogy mint ennek a
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szellemi vagyoni érték  jognak a birtokosa m ködési engedélyhez jusson a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi Kistérségi Népegészségügyi Intézetét l, 2011. június 1. napjától meg
kell felelnie a személyi feltételeken túl, a jogszabályban rögzített minimum tárgyi feltételeknek is így
részben ezért elengedhetetlen, hogy az induláshoz legyen alapfelszerelés, másrészt az önkormányzat 2011.
évi költségvetésében az anyagi fedezet több millió forint értékben új eszközök beszerzésére nem áll
rendelkezésre.

Kató Pálné jegyz : Elmondta, hogy a fogorvosi alapellátás az Ötv. 8. § (4) bekezdése értelmében az
önkormányzat kötelez  feladata. A m ködési engedélyt az önkormányzat kérheti, akkor, ha a

ködtetéshez szükséges minimum feltételeket is biztosítani tudja és megfelel a szakmai
minimumfeltételekr l szóló 60/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben írt feltételeknek, és ezért kell
megvásárolnia a hivatalnak az önkormányzat nevében az önkormányzat idei évi költségvetése terhére  az
eszközöket. 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.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati
javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

33/2011. (V. 27.) Ökt határozat

Tárgy: Fogorvosi eszközök megvásárlása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete elfogadta a DIA-DENT 2000 Bt
képvisel je Dr. Kovács Zsolt fogszakorvos által fogorvosi eszközök átadására tett ajánlatát
elfogadva egy-összegben 100.000,-Ft (azaz: százezer forint) vételárért megvásárolja e határozat
mellékletében feltüntetett eszközöket.

2.) Az eszközök vételárának kiegyenlítésére a fogorvosi eszközök adás-vétele napját követ en az
eladó által kiállított számla kiegyenlítésével kerül sor az önkormányzat 2011. évi költségvetése
dologi kiadásai terhére.

3.) A képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t az e határozatban írt eszközök átadás-átvételének
lebonyolítására, a vételár kiegyenlítésére és az eszközök (mint önkormányzati vagyon)
nyilvántartásba vételére és az azzal való gazdálkodásra.

Végrehajtás határideje:  2011. május 30. de. 9 óra
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz

Beszámolás határideje:  következ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- DIA-DENT 2000 Bt (képvisel je: Dr. Kovács Zsolt fogszakorvos)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

5.) Napirend

Tárgy: El adó:
Megbízás fogászati alapellátás helyettesítés keretében Forgó Henrik polgármester
történ  végzésére Kató Pálné jegyz
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(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

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

34/2011. (V. 27.) Ökt határozat

Tárgy: Megbízás fogászati alapellátás helyettesítés keretében történ  végzésére

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat
arra, hogy az Apollónia Dent Bt képviseletében Dr. Török Tibor fogszakorvos úrral megbízási
szerz dést kössön helyettesítés keretében, a Baks, F  u. 92. sz. alatt lév  rendel jében fogászai
alapellátás végzésére, melynek költségei megtérítését az önkormányzat 2011. évi költségvetése
bértömege kiadása terhére engedélyezi 2011. június hónapra.

Végrehajtás határideje:  azonnal, de legkés bb 2011. június 1.
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje:  következ  képvisel -testületi ülés

2.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat
arra, hogy az önkormányzat kötelez  feladata zavartalan ellátása érdekében a fogorvosi alapellátás
végzésére m ködési engedély megszerzése érdekében szükséges nyilatkozatokat, egyéb
kötelezettségvállalásokat tegyen.

Végrehajtás határideje:  azonnal
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  következ  képvisel -testületi ülés

3.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat
arra,  hogy  a  fogorvosi  alapellátás  joger s  m ködési  engedélye  birtokában  az  ellátás  2011.  július
hónapjától kezd en folyamatos állami költségvetésb l való folyamatos finanszírozása érdekében
szerz dést kössön az OEP Dél-alföldi Területi Hivatala arra illetékesével.

Végrehajtás határideje:  azonnal, de legkés bb 2011. június 5.
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  következ  képvisel -testületi ülés

4.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat
arra, hogy a településen fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében tárgyalást folytasson az
önkormányzati érdekek és az önkormányzat 2011. évi költségvetési lehet ségeinek keretein belül,
betartva a hatályos vonatkozó jogszabályi el írásokban foglaltakat.

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  következ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
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- Apollónia Dent Bt (képvisel je: Dr. Török Tibor fogszakorvos)
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

Egyéb bejelentések

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatást adott a helyi adóbevételek alakulásáról, majd az önkormányzatot érint
jelent sebb jogszabály változásokról, feladatokról.

Az ülésen egyéb bejelentés, el terjesztés nem hangzott el így Forgó Henrik polgármester úr
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 14,30 órakor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester jegyz


