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Csanytelek Község Önkormányzata

Képvisel - testülete

2011. február 11-én (pénteken)

du. 17.00 órai kezdettel megtartott

közmeghallgatásának

Jegyz könyve

Napirend:

1.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésér l szóló önkormányzati rendelete megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor
             PEFTB elnök

2.) Egyebek



Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete 2011. február 11-én (pénteken) du.
17,00 órakor tartott közmeghallgatás keretében tartott ülésén.

Az ülés helye: Faluház épülete (Csanytelek, Kossuth u. 15/g)

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

Tanácskozási joggal megjelent: 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
16 f  lakosság köréb l megjelent választópolgár

1) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésér l szóló Forgó Henrik polgármester
önkormányzati rendelete megalkotása Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
Pet  Sándor PEFT elnök

(tárgyi el terjesztés a képvisel - testület 2011. február 11-én tartott ülésének jegyz könyve melléklete)

Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képvisel ket, tanácskozási joggal résztvev ket és
a település lakossága köréb l megjelent választópolgárokat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes,
mert az önkormányzat képvisel -testülete tagjai mind a 7 képvisel  jelen van. Elmondta, hogy a képvisel -
testület és szervei szervezeti és m ködési szabályzatának megfelel en az önkormányzat éves költségvetését
a képvisel -testületnek közmeghallgatás keretében kell elfogadnia, a rendeletet megalkotnia.  Ezen
rendelkezésnek eleget téve jelen közmeghallgatás keretében kerül sor a rendelet megalkotására. Részletesen
ismertette az önkormányzat 2011. évi költségvetésér l szóló rendelet-tervezetet pontokba szedve a
nehézségek ellenére megvalósítandó feladatokat, terveket, a központi költségvetéssel szemben támasztott
elvárásokat, az életkörülményeket hátrányosan befolyásoló intézkedések kihatásait.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyb l
megállapította, hogy a képvisel -testület egyhangúlag 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás
nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az önkormányzat 2011. évi költségvetésér l szóló 4/2011. (II. 11.)
önkormányzati rendeletét.

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a jelenlév ket az önkormányzat 2011. évben megvalósítandó
terveir l, melyben szerepel az Általános Iskola felújítása folytatása, a Polgármesteri Hivatal épületének
küls  felújítása, Nagy Imre utca, József Attila utca és a Nefelejcs utca szilárd útburkolat megépítése
(nyertes pályázat esetén). Ismertette az önkormányzat 53/2010. (XI. 12.) Ökt határozattal elfogadott



Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete rövid-, közép-, hosszú- távú fejlesztési programját.
Részletes tájékoztatást adott az önkormányzat pénzügyi helyzetér l, kiemelve, hogy 4. olyan költségvetését
állította össze az önkormányzat képvisel -testülete, amely nem forráshiányos, példamutató gazdálkodásra
visszavezethet en takarékos, hatékony és eredményes. Ezt az önkormányzat könyvvizsgálója hitelesítése is
alátámasztja.

Egyebek

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a közmeghallgatáson a lakosság köréb l megjelent
választópolgárokat arról, hogy Dr. Kovács Zsolt területi ellátási kötelezettséggel tevékenyked
fogszakorvos az önkormányzat képvisel -testületével 1995. évben megkötött szerz dése 2011. február 28.
napjával közös megegyezéssel való megszüntetését írásban kezdeményezte. Ismertette az önkormányzat
képvisel -testülete és a fogszakorvos között fennálló  szerz dés felbontásának feltételeit tartalmazó 7.)-8.)
pontban foglaltakat. Dr. Kovács Zsolt fogszakorvos megkifogásolta a számára a hivatal által kiküldött
gázfogyasztásról szóló számlát, amely 2010. április 21-t l november 09-ig terjed  id szakra szól, a rendel
vonatkozásában 5.103,-Ft, a váró vonatkozásában 1.941,- Ft fizetési kötelezettséget jelent, mert véleménye
szerint a váróban a betegek állítanak a f tésen. Megkifogásolta továbbá azt is, hogy a fogorvosi rendel
mennyezete beázik és hullik a festék róla. A jelenleg érvényes ellátási szerz dés szerint a rendel
karbantartása a szolgáltatót terheli. Amennyiben Dr. Kovács Zsolt nem szeretné tovább folytatni a
fogorvosi tevékenységét Csanyteleken azt el kell fogadni, azonban a praxisjog t illeti,  ezért neki kell azt
értékesítenie, távolléte esetén helyettesítésér l gondoskodnia.  Biztosította a jelenlév ket, hogy a jöv ben
is lesz fogorvosi ellátás a településen.

Hozzászólás:

Bernáth János: Elmondta, hogy az elmúlt héten járt a fogorvosi rendel ben és a mennyezetr l valóban
hullik a festék, bár a fogorvos azt is elmondta, hogy amikor a hivatal alkalmazásában álló dolgozók
kijavították volna azt, az-az id pont neki nem felelt meg. Véleménye szerint a fogorvosi ellátásra szükség
van a faluban.

Fogó Henrik polgármester: Tájékoztatást adott a belvízhelyzet alakulásáról, az elvégzett csatorna
tisztítási munkálatokról, a vízelvezetésével kapcsolatos nehézségekr l és a felmerült igen jelent s
költségekr l.

Bernáth János: Véleménye szerint azoknak, akiknek fóliájuk van és nincs vízelvezet  kiépítve hozzá
kellene járulnia a védekezés költségeihez.

Forgó Henrik polgármester: Tudomása szerint a Katasztrófavédelem szakemberei törvénymódosítást
kezdeményeznek a fóliaépítés szabályaival kapcsolatosan.

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatást adott olyan fontosabb jogszabály változásokról, amelyek az emberek
mindennapjait érintik, eddigi jogaikat, kötelezettségeit változtatja meg. Szólt a szolgáltatási díj hátralékok
behajtási kötelezettségér l és az esedékes I. félévi helyi adó befizetési kötelezettség teljesítése fontosságáról
a felsorolt települési feladatok megvalósítása okán.

Megköszönte a közmeghallgatáson megjelentek részvételét, s mivel  további hozzászólás, észrevétel nem
történt, a közmeghallgatást befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester jegyz


