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1/2012.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel -testülete

2012. január 13-án (pénteken)
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott

rendkívüli nyílt ülésének
Jegyz könyve

Napirend:
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt id szakról

Az ülés napirendje:

1.) A Csanytelek, Radnóti Miklós utcai piaccsarnok építés módosítási kérelmének MVH által elutasított határozata
ellen az önkormányzat által benyújtott fellebbezés visszavonása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

2.) Közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából ingyenes vagyonkezelésbe adás kezdeményezése a Nemzeti
Földalapba tartozó földrészletb l

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

3.) Kató Pálné jegyz  2011. évi teljesítményének értékelése elfogadása
 El adó: Forgó Henrik polgármester

4.) Egyebek
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Tartalomjegyzék

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13. napján megtartott rendkívüli nyílt
ülésének jegyz könyvéhez

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

1 A Csanytelek, Radnóti M. utcai piaccsarnok építési módosítási
kérelmének MVH által elutasított határozata ellen az önkormányzat
által benyújtott fellebbezés visszavonása 5

2 Közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából ingyenes
vagyonkezelésbe adás kezdeményezése a Nemzeti Földalapba tartozó
földrészletb l 6

3 Kató Pálné jegyz  2011. évi teljesítményének értékelése 7
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du.13,00
              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
Bali József képvisel

Távolmaradását bejelentette: Forgó János 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.

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  megjelent, 2 képvisel  távolmaradását bejelentette.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képvisel -testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1.) A Csanytelek, Radnóti Miklós utcai piaccsarnok építés módosítási kérelmének MVH által elutasított határozata
ellen az önkormányzat által benyújtott fellebbezés visszavonása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

2.) Közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából ingyenes vagyonkezelésbe adás kezdeményezése a Nemzeti
Földalapba tartozó földrészletb l

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

3.) Kató Pálné jegyz  2011. évi teljesítményének értékelése elfogadása
 El adó: Forgó Henrik polgármester

4.) Egyebek

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Radnóti Miklós utcai piaccsarnok építés módosítási kérelmének Forgó Henrik polgármester
MVH által elutasított határozata ellen az önkormányzat által benyújtott Kató Pálné jegyz
fellebbezés visszavonása Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés e jegyz könyv mellékletét képezi)
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Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést nem f zött.

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésében 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: 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

1/2012. (I. 13) Ökt határozat

Tárgy: A Csanytelek, Radnóti M. utcai piaccsarnok építés módosítási  kérelmének MVH által elutasított határozata
ellen  az önkormányzat által benyújtott fellebbezés visszavonása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete jóváhagyja,  a Csanytelek, Radnóti M.
utcai piaccsarnok építés m szaki tartalmának módosítási kérelme tárgyában a Mez gazdasági
és Vidékfejlesztési  Hivatal  elutasító határozata (hat.ikt.sz: 208/0601/58/20/2009) ellen a
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz 2093-43/2011. iktató számon benyújtott  fellebbezés
visszavonását.

2.) A Képvisel -testület rögzíti, hogy az EMVA program keretében eredetileg tervezett,  az Európai
Mez gazdasági Vidékfejlesztési  Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehet  támogatások
részletes feltételeir l szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján, falumegújítás és fejlesztés
jogcímen támogatott (pályázati azonosító szám: 8106388800, iratazonosító szám: 1098587914)
piaccsarnok építést, mint fejlesztési célkit zést az önkormányzat nem kívánja megvalósítani a
tárgykörre vonatkozó el terjesztésben  részletesen bemutatott, a küls  körülményekb l ered  és
els dlegesen fenntarthatósági,  gazdaságossági és költséghatékonysági szempontok mérlegelése miatt,
ezért a Képvisel -testület kezdeményezi  az eljáró hatóság által a projekt  lezárását.

3.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat az  1.) pontban rögzített
fellebbezés visszavonására, valamint a 2.) pont szerinti program lemondására és a projekt lezárására
irányuló nyilatkozatok, kérelmek  önkormányzat nevében és képviseletében illetékes hatóságok
részére való benyújtására.

4.) A Képvisel -testület kinyilvánítja, hogy az önkormányzat élni kíván új pályázat benyújtásának
lehet ségével a 2012.-évben várhatóan kiírásra kerül  vidékfejlesztési program keretében a 2011.évben
átdolgozott és m szaki tartalmában csökkentett terv-dokumentációk  alapján új piaccsarnok kiépítésére.

Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Végrehajtás határideje :  azonnal és folyamatos
Beszámolás határideje:  3.) projekt lezárását követ  Képvisel -testületi ülés.

Határozatról értesítést kapnak:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete  Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó-, és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár
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2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából ingyenes vagyonkezelésbe Forgó Henrik polgármester
adás kezdeményezése a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletb l Kató Pálné jegyz

Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés e jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést nem f zött.

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésében 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: 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

2/2012. (I. 13.) Ökt határozat

Tárgy: Közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából ingyenes vagyonkezelésbe adás kezdeményezése  a Nemzeti
Földalapba tartozó földrészletb l

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete kezdeményezi ezen határozat el terjesztése
és ahhoz csatolt mellékletében írtak alapján, a Magyar Állam tulajdonában álló, a kincstári vagyon részét
képez , Csanytelek község közigazgatási területén belül fekv , szántó, legel  (gyep és a Natura 2000-es területekb l
sgyep) m velési ágként nyilvántartott, a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletb l Csanytelek Község Önkormányzata

számára szántó m velési ágú 30-50 ha terület, gyep és sgyep ingyenes vagyonkezelésbe adását a Nemzeti Földalapról
szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 1. § (3) bekezdés m) pontja, a 15. § (2) bekezdés q) pontja szerint, a
„szociális földprogram és közfoglalkoztatási program támogatása” címén a 22. § (1) és (4) bekezdését
alkalmazva.

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat
az 1.) pontban írtak megvalósítása érdekében a Nemzeti Földalapkezel  Szervezet illetékes képvisel jével való
tárgyalásra a törvény 22. § (1) és (4) bekezdésében írtak érvényesítésével, a szerz déskötés
el készítésével a földrészlet ingyenes önkormányzati vagyonkezelésbe adása érdekében.

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete felkéri a Nemzeti Földalapkezel  Szervezet illetékes
képvisel jét a törvény 22. § (3) bekezdésében rögzített hatásköre alkalmazására akként, hogy tegyen
javaslatot a Kormánynak e határozat 1.) pontjában írtak megvalósítása céljából az NFA-ba  tartozó
földrészletb l önkormányzati vagyonkezelésbe adására, közfoglalkoztatási jogviszony alapján ellátandó
feladat megvalósítása érdekében.

Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyz

Végrehajtás határideje :  azonnal és folyamatos
Beszámolás határideje:  NFA javaslata és a Kormány határozata meghozatalát követ  soros Képvisel -

testületi ülés
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Határozatról értesítést kapnak:
- Nemzeti Földalapkezel  Szervezet Csongrád Megyei Területi Iroda Vezet je (Szeged)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete  Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
Kató Pálné jegyz  2011. évi teljesítményének értékelése elfogadása Forgó Henrik polgármester

(tárgyi írásos el terjesztés e jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy személyesen is és az önkormányzat
nevében is köszönettel tartozik a Jegyz  Asszonynak a háttérmunka magas színvonalon történ
végzéséért, amely nagy segítség az önkormányzat részére, ezért a 2011. évben végzett munkáját kiemelked nek
értékelte.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Kopasz Imréné képvisel : Egyetértett az el terjesztésben foglaltakkal és a Polgármester Úr által
elmondottakkal, javasolta a teljesítményértékelés elfogadását.

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 5
igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

3/2012. (I. 13.) Ökt határozat

Tárgy: Kató Pálné jegyz  2011. évi teljesítményének értékelése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel  testülete a Köztisztvisel k jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 34. § (6) bekezdése alapján a Polgármester úr által Kató Pálné Jegyz  Asszony részére
2011. évi munkateljesítményének értékelésér l készített tájékoztatóját és munkájának kiemelked
min sítését elfogadta.

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel  testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester,
- Kató Pálné jegyz ,
- Bori Sándorné jegyz i iroda vezet je
- Irattár

Egyebek

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a Képvisel -testület tagjait arról, hogy a mai napon a
belvízkárt szenvedett lakosoknál lév  konténer visszaszállítása megtörtént.
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Tájékoztatást adott arról, hogy:
- a felszíni vízelvezetésre benyújtott pályázat nem nyert, annak ellenére, hogy a szakmai szempontok

értékeléseként maximális pontot kapott,
- a Polgármesteri Hivatal felújítása a héten folytatódott,
- az Általános Iskola felújítására kiírt közbeszerzési eljárás folyamatban van,
- a Baross Gábor utcai ingatlan felújítására vonatkozó pályázat beadása 01. 09.-én megtörtént.

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a Képvisel -testület tagjait arról, hogy az önkormányzati adóbeszedés 95
%-os teljesítést mutat. A magánszemélyek számára az önkormányzat felhatalmazása alapján vállalt
kezességvállalás a bankok tájékoztatása szerint 1 millió forint. Szólt a hatályba lépett központi
jogszabályokról, annak önkormányzatra és hivatalára való kihatásáról, a feladatokról, a rendeletek
alkotásáról.

Az ülésen egyéb bejelentés, el terjesztés nem hangzott el így Forgó Henrik polgármester úr
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 13,30 órakor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
                    polgármester jegyz


