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2/2012.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel -testülete

2012. február 10-én (pénteken)
du. 15. 00 órai kezdettel megtartott

rendkívüli nyílt ülésének
Jegyz könyve

Napirend:

Az ülés napirendje:

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

Jegyz i beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

1.) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
             elnök

2.) Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
              elnök

3.) Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -testülete által alkotandó rendelet-tervezetek
véleményezése

a) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési díjakról
szóló önkormányzati rendelet véleményezése,

b) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi  ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési
díjakról szóló önkormányzati  rendelet-tervezet véleményezése

 El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök

4.) Az önkormányzat Képvisel -testülete által köztisztvisel kkel szemben támasztott teljesítmény követelmények alapját
képez  2012. évi célkit zések meghatározása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
             elnök

5.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetése megalkotását megalapozó el készítés keretében:
a) jegyz i tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetését megalapozó központi jogszabályok változásairól,
b) önkormányzati lakások és garázsok 2012. évi bérleti díjainak meghatározása,
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c) Csanytelek Község Önkormányzata és Hivatala által alaptevékenység keretében ellátott egyéb szolgáltatási
tevékenységek (szabadkapacitás kihasználása) 2012. évi díjtételeinek meghatározása,

d) Csanytelek Községben m köd  civil szervezetek, önszervez  közösségek 2012. évi támogatása jóváhagyása,
e) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában m ködtetett oktatási, nevelési és szociális intézmények

2012. évi költségvetése véleményezése,
f) A költségvetési évet követ  három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a Kormány

el zetes hozzájárulását igényl  – adósságot keletkeztet  – ügyletekb l ered  fizetési kötelezettségek meghatározása,
g) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének el készítését megalapozó polgármesteri beszámoló elfogadása

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

6.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l szóló önkormányzati rendelet-tervezet  közmeghallgatás elé terjesztése és
elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
              elnök

7.) Egyebek
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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. február 10. napján megtartott rendkívüli
nyílt ülésének jegyz könyvéhez

Rendelet száma: Tárgya: Oldalszám     E/NET/I

1 az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról  7 E/NET/I
2 az önkormányzat vagyonáról  8 E/NET/I
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Határozat száma: Tárgya: Oldalszám:

 4 Jegyz i beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról  7
 5 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség  nemzeti vagyonként

forgalomképtelen törzsvagyon min sítése  8
 6 Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l,

valamint a fizetend  térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet
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meghatározása 11
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Csanyteleki oktatási- nevelési és szociális tagintézmények 2012. évi
költségvetése véleményezése 16

13 A költségvetési évet követ  három évben várható önkormányzati saját
bevételek körének, összegének és a Kormány el zetes hozzájárulását
igényl  – adósságot keletkeztet  – ügyletekb l ered  fizetési kötelezettségek
meghatározása 17

14 Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének el készítését megalapozó
Polgármesteri beszámoló elfogadása 18

15 Csanytelek Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete
közmeghallgatásra bocsátása 19
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. február 10-én (pénteken) du.15,00
              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
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.
Mucsiné Mészáros Tímea Intézményvezet

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  megjelent.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képvisel -testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 7 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

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

Jegyz i beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

1.) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
             elnök

2.) Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
              elnök

3.) Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -testülete által alkotandó rendelet-tervezetek
véleményezése

c) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési díjakról
szóló önkormányzati rendelet véleményezése,

d) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi  ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend
térítési díjakról szóló önkormányzati  rendelet-tervezet véleményezése

 El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök

4.) Az önkormányzat Képvisel -testülete által köztisztvisel kkel szemben támasztott teljesítmény követelmények alapját
képez  2012. évi célkit zések meghatározása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
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             elnök

5.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetése megalkotását megalapozó el készítés keretében:
h) jegyz i tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetését megalapozó központi jogszabályok változásairól,
i) önkormányzati lakások és garázsok 2012. évi bérleti díjainak meghatározása,
j) Csanytelek Község Önkormányzata és Hivatala által alaptevékenység keretében ellátott egyéb szolgáltatási

tevékenységek (szabadkapacitás kihasználása) 2012. évi díjtételeinek meghatározása,
k) Csanytelek Községben m köd  civil szervezetek, önszervez  közösségek 2012. évi támogatása jóváhagyása,
l) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában m ködtetett oktatási, nevelési és szociális intézmények

2012. évi költségvetése véleményezése,
m) A költségvetési évet követ  három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a Kormány

el zetes hozzájárulását igényl  – adósságot keletkeztet  – ügyletekb l ered  fizetési kötelezettségek meghatározása,
n) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének el készítését megalapozó polgármesteri beszámoló elfogadása

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

6.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l szóló önkormányzati rendelet-tervezet  közmeghallgatás elé terjesztése és
elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
              elnök

7.) Egyebek

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 beszámolójában szólt a

- településen folyt hó-eltakarítási munkákról, melyben több helyi vállalkozó, lakos is önként,
ingyenesen  aktívan részt vett,

- Baross Gábor utca 2. sz. alatti ingatlan felújításával kapcsolatos pályázat beadásáról,
- Szent László Általános Iskola felújításáról és a
- Polgármesteri Hivatal felújításáról.

A képvisel -testület kérdés, hozzászólás és határozat hozatal nélkül egyhangú szavazással tudomásul vette
a polgármester úr beszámolóját.

Tárgy: El adó:
Jegyz i beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról 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: Összefoglalójában megállapította, hogy a képvisel -testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat és 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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

4/2012. (II. 10.) Ökt határozat
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Tárgy: Jegyz i beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az átruházott hatáskör saját hatáskörbe való
visszavonásáról szóló 36/2011. (VI. 10.) Ökt határozat,  a CSANY-KER Mez gazdasági Termék Felvásárló és
értékesít  Kft ingatlan eladási ajánlata elfogadásáról szóló 44/2010. (VII. 29.) Ökt határozat, a település
vízbiztonságát fokozó, valamint alternatív ivóvízmin ség-javító beruházási program elindításáról, a Dél-Alföldi Regionális
Ivóvízmin ség-javító Konzorciumi tagság megszüntetésér l szóló 47/2011. (VII. 29.) Ökt határozat, a DAOP
4.1.3/A-11 kódszámú pályázathoz anyagi forrás megel legezésér l Csanytelek, Baross Gábor utca 2. sz. alatti ingatlan
felújításához szóló 74/2011. (X. 28.) Ökt  határozat, Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép, és hosszú-
távú gazdasági és fejlesztési programjáról szóló 80/2011. (XI. 25.) Ökt határozat, Csongrád és Csanytelek
Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításáról szóló 103/2011. (XII. 16.) Ökt
határozat végrehajtásáról szóló, a jegyz  által írásban beterjesztett beszámolót 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:
Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati Forgó Henrik polgármester
rendelet megalkotása Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés e jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett.
Kezdeményezte az írásban kiadott el terjesztés megvitatását.

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi el terjesztést az Ügyrendi Bizottság és 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 és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyb l megállapította, hogy a Képvisel -testület  egyhangúlag 7 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett el terjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2012. (II.
10.) önkormányzati rendeletét.

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Bali József ÜB elnök
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 tett.
Kezdeményezte az írásban kiadott el terjesztés megvitatását.

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi el terjesztést az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi
Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás
nélküli elfogadásra terjesztette be azt a Képvisel -testület elé. Felhívta a Képvisel -testület figyelmét arra,
hogy e napirend tárgyalásakor egy határozati javaslatot is tett arra, hogy a Képvisel -testület tényként
rögzítse azt, hogy az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség  nemzeti
vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnal nem rendelkezik. Indítványozta az el terjesztésben foglaltak
megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását és rendelet megalkotását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képvisel -testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott rendelet-tervezetet, melyb l megállapította, hogy a Képvisel -testület  egyhangúlag 7 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett el terjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta az önkormányzat vagyonáról szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati
rendeletét.

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.

5/2012. (II. 10.) Ökt határozat

Tárgy: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ség  nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyon min sítése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete kinyilatkoztatja, hogy az önkormányzat vagyonáról szóló
rendeletében rögzített forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes önkormányzati tulajdonú törzsvagyonaként
nyilvántartott vagyonelemeken és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében kizárólagos
önkormányzati tulajdonú forgalomképtelen törzsvagyonába sorolt  vagyonelemeken túl, nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelent ség  nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak
min sül  vagyonelemmel

nem rendelkezik,
ezért a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdéséb l ered rendelet alkotása
helyett tárgyi határozatba rögzíti a vagyonkatasztere szerinti tényállást.

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

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -testülete által alkotandó Forgó Henrik polgármester
rendeletek véleményezése Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
a)
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési díjakról szóló
önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés e jegyz könyv mellékletét képezi)

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

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi el terjesztést az Ügyrendi 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 és 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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

6/2012. (II. 10.) Ökt határozat

Tárgy:  Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési díjakról
             szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -
testülete elé beterjesztend  tárgyi rendelet-tervezetet megtárgyalta és az alábbiakat rögzíti:

a Képvisel -testület elfogadja a Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -testülete által
megalkotandó, ezen határozat 1.) melléklete szerinti tartalmú tárgyi rendelet-tervezetet a Csongrádi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásában adott felhatalmazás alapján és a
Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva
hozzájárul tárgyi rendelet alkotásához akként, hogy a rendelet 2012. április 1. napján lépjen  hatályba.

Határozatról értesítést kap:
- Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere (Csongrád)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet Vezet je (Csongrád)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

b)

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési díjakról szóló
önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés e jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett.
Kezdeményezte az írásban kiadott el terjesztés megvitatását.
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Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi el terjesztést az Ügyrendi 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 és 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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

7/2012. (II. 10.) Ökt határozat

Tárgy:  Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési
díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -
testülete elé beterjesztend  tárgyi rendelet-tervezetet megtárgyalta és az alábbiakat rögzíti:

a Képvisel -testület elfogadja a Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -testülete által
megalkotandó, ezen határozat 1.) melléklete szerinti tartalmú tárgyi rendelet-tervezetet a Csongrádi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásában adott felhatalmazás alapján és a
Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva
hozzájárul tárgyi rendelet alkotásához akként, hogy a rendelet 2012. április 1. napján lépjen  hatályba.

Határozatról értesítést kap:
- Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere (Csongrád)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke és Munkaszervezet Vezet je (Csongrád)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

4.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat Képvisel -testülete által köztisztvisel kkel szemben Forgó Henrik polgármester
támasztott teljesítmény követelmények alapját képez  2012. évi Kató Pálné jegyz
célkit zések meghatározása Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés e jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítésében „érdekesnek és
elgondolkodtatónak” nevezete az el terjesztésben írtakat.

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 azzal a tájékoztatással, hogy új típusú
teljesítményértékelési rendszert dolgoz ki a KIM rendeletében, tehát a most beterjesztett értékelés alapját
képez  célok meghatározása addig lesz érvényes.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a Képvisel -testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat és 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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

8/2012. (II. 10.) Ökt határozat

Tárgy: az önkormányzat képvisel -testülete által köztisztvisel kkel szemben támasztott teljesítmény követelmények alapját
  képez  2012. évi  célkit zések meghatározása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az önkormányzat polgármesteri hivatala
2012. évre vonatkozó kiemelt céljai megvalósítását rendeli a köztisztvisel k teljesítménykövetelménye alapjának,
amely a rövidtávú gazdasági programra épít, ami jelen határozat mellékletét képezi.

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete utasítja Forgó Henrik polgármester urat arra,
hogy jelen határozat mellékletében meghatározott  teljesítménykövetelmények  alapján gondoskodjon
Kató Pálné jegyz re vonatkozó   teljesítménykövetelmények kidolgozásáról és a jegyz  részére írásos
dokumentumként való átadásáról, majd a jegyz  teljesítményértékelését végezze el és arról
tájékoztassa a testületet.
Végrehajtás határideje:   a teljesítménykövetelmények meghatározására,

                  jegyz nek átadása : 2012. február          20.
teljesítményértékelésre: 2012. december      31.
testület tájékoztatására: 2013. február          28.

       Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
       Beszámolás határideje: a határozatban foglaltaknak megfelel en

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy az
önkormányzat polgármesteri hivatala köztisztvisel i számára e határozat 1.) pontjában foglaltak
alapján határozza meg a 2012. évre vonatkozó teljesítménykövetelményeket.
Végrehajtás határideje:   2012. február 20.
Felel s:   Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje:   végrehajtást követ  testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Polgármesteri Hivatal köztisztvisel i
- Irattár

5.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat 2012. évi költségvetése megalkotását megalapozó Forgó Henrik polgármester
el készítés keretében Kató Pálné jegyz

Pet  Sándor PEFTB elnök

a)

Tárgy: Jegyz i tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetését megalapozó központi jogszabályok változásairól

(tárgyi írásos el terjesztés e jegyz könyv mellékletét képezi)
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Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a költségvetést érint  jogszabályváltozások
módosulásáról szóló tájékoztatóját a Bizottságok és a Képvisel -testület munkájának megkönnyítése
érdekében készítette el.

Kopasz Imréné képvisel : Megköszönte a Jegyz  asszony jogszabályi tájékoztatóját, mely nagy segítséget
jelentett az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l szóló, beterjesztett rendelet-tervezet
véleményezéséhez, mind a Bizottság, mind a Képvisel -testület esetében.

b)

Tárgy: Önkormányzati lakások és garázsok 2012. évi bérleti díjainak meghatározása véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés e jegyz könyv mellékletét képezi)

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

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

9/2012. (II. 10.) Ökt határozat

Tárgy: Önkormányzati lakások és garázsok 2012. évi bérleti díjának meghatározása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetési
koncepciójában meghatározott díjtételváltozásokkal összhangban az önkormányzati tulajdonú lakások
és garázsok bérleti díját (+5%) 2012. március 1-t l az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz. 2 db lakás bérleti díja: 15.700.- Ft/hó/lakás
(ÁFA mentes)

b) Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz. 1 db lakás bérleti díja: 15.700.- Ft/hó/lakás
(ÁFA mentes)

c) Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz. 2 db garázs bérleti díja:   4.970.- Ft/hó/garázs
(+ ÁFA)

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete felkéri Kató Pálné jegyz t az 1.) pontban
meghatározott díjtételek beszedése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

3.) Az 1.) pontban rögzített egyes díjtételek 2012. március 1-t l lépnek hatályba azzal, hogy a 6/2011. (II.
11.) Ökt határozat hatályát veszti.

Végrehajtás határideje:  2012. március 1-t l folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje:  végrehajtást követ  testületi ülés
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Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Bera Sándor (Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz.) bérl
- AURUM Bt. (Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz.) bérl
- Bihari Tiborné (Csanytelek Radnóti M. u. 2.sz.) bérl
- Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

c)

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és Hivatala által alaptevékenység keretében ellátott egyéb szolgáltatási
tevékenységek (szabadkapacitás kihasználása) 2012. évi díjtételeinek meghatározása véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés e jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett.
Kezdeményezte az írásban kiadott el terjesztés megvitatását.

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 és 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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

10/2012. (II. 10.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által alaptevékenység keretében ellátott egyéb
szolgáltatási  tevékenységek 2012. évi díjtételeinek meghatározása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a képvisel -testület és  szervei szervezeti és
ködési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete 31. § (6) bekezdésében szabályozottak szerint

eljárva határozza meg hivatala számára az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l szóló rendeletében
el írt szabadkapacitás kihasználása címén engedélyezett alaptevékenység végzésének
költségkalkuláción alapuló díjtételeit:

a) Fénymásolás:

aa) A/4-es méret 20 Ft/db (ÁFA-val)
ab) A/4-es méret kétoldalas 30 Ft/db (ÁFA-val)
ac) A/3-as méret 30 Ft/db (ÁFA-val)
ad) A/3-as méret kétoldalas 40 Ft/db (ÁFA-val)

b) Fax szolgáltatás:

ba)1 oldalas 750 Ft (ÁFA-val)
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bb) minden további oldal +240 Ft (ÁFA-val)

c) nyírás, f kaszálás, parlagf -mentesítés:

ca) F nyírás (F-350/400-as leng  kaszával):                     1.700 Ft/óra (ÁFA-val)
cb) F kaszálás (Tigrone típusú kistraktor+adapter):          2.500 Ft/óra (ÁFA-val)

2.)  A képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 2.
mellékletének 1.1., 1.2. sorában, az önkormányzat 2011. évi költségvetésér l szóló rendeletében el írt:
reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása díjtételét, továbbá a  havi kiadványban (Csanyi Hírmondó)
reklámfelület biztosítása díjtételét az alábbiak szerint határozza meg:

a)  Reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása:
Egyedi megállapodásokon, szerz désekben kerül meghatározásra, melynek egyes díjtételeir l a
polgármester átruházott hatáskörben dönt.

b) Havi kiadványban (Csanyi Hírmondó) reklámfelület biztosítása:

ba)  negyed oldalas hirdetés díja   5.000,-Ft+ÁFA/alkalom
bb) fél oldalas hirdetés díja 10.000,-Ft+ÁFA/alkalom
bc)  egész oldalas hirdetés díja 20.000,-Ft+ÁFA/alkalom

3.) Az 1.)-2.)  pontban rögzített egyes díjtételek 2012. március 1-t l lépnek hatályba azzal, hogy a
7/2011. (II. 11.) Ökt határozat hatályát veszti.

Végrehajtás határideje:  2012. március 1-t l folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester

                     Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje:  végrehajtást követ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
– Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
– Forgó Henrik polgármester
– Kató Pálné jegyz  és általa
– Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezet je
– Irattár

d)

Tárgy: Csanytelek községben m köd  civil szervezetek, önszervez  közösségek 2012. évi támogatása véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés e jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítésében sajnálatát fejezte ki,
hogy a képvisel -testület számára nem tud javaslatot tenni az elmúlt évi támogatás összegének emelésére,
ugyanakkor abbéli örömé fejezte ki, hogy legalább ennyivel tudja honorálni az önkormányzat képvisel -
testülete a civil szervezetek tevékenységét. Kezdeményezte az írásban kiadott el terjesztés megvitatását.

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 és vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
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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.

11/2012. (II. 10.) Ökt határozata

Tárgy: Csanytelek községben m köd  civil szervezetek és helyi önszervez  közösségek 2012. évi m ködési célú
támogatása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a civil szervezetek és helyi önszervez
közösségek  2012.  évi  m ködési  célú  pénzügyi  támogatását  a  jelen  határozathoz  csatolt  1.  melléklet
szerint hagyja jóvá.

2.) A Képvisel -testület felhívja támogatott szervezetek vezet i figyelmét arra, hogy a részükre
jóváhagyott keretösszegeket id arányosan a támogatási igénylésben megjelölt célokra használhatják
fel, mert ellenkez  esetben a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása rendjér l szóló 32/2011.
(XII. 16.) önkormányzati rendelet 6. §-a szerint a rendeltetést l eltér en felhasznált támogatás
összegének visszafizetésére köteles és a Képvisel -testület 2 évig pénzügyi támogatás  iránti pályázat
benyújtásából kizárja.

3.) A Képvisel -testület kötelezi az általa támogatott helyi önszervez  közösségek Vezet jét arra, hogy
ezen határozattal megállapított, az önkormányzat 2012. évi költségvetése helyi bevételei terhére
finanszírozott összeg rendeltetésszer  felhasználásáról (a hatályos önkormányzati rendeletben
foglaltak szerint) számoljon el.

 Végrehajtás határideje:  2012. október 31.
 Végrehajtásért felel s:   helyi önszervez  közösségek Vezet je
 Beszámolás határideje:  pályázat benyújtásakor
4.)  A Képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t és általa a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi

Iroda Vezet jét, hogy ezen határozattal jóváhagyott, szervezetenkénti támogatási kereteket az
önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetébe építse be.

Végrehajtás határideje:  4.) pont vonatkozásában: folyamatos
Végrehajtásért felel s:   4.) pont Kató Pálné jegyz  és általa

          Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet
Beszámolás határideje:  a végrehajtást követ  testületi ülés.

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Pályázatot benyújtott civil szervezetek vezet i
- Fogó Henrik polgármester (Helyben)
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár
-

e)

Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában m ködtetett oktatási, nevelési és szociális intézmények
2012. évi költségvetése véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés e jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést nem mondott.
Kezdeményezte az írásban kiadott el terjesztés megvitatását.

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi el terjesztést a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság  napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli
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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 és 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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

12/2012. (II. 10.) Ökt. határozat

Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában m ködtetett Csanyteleki oktatási- nevelési és szociális
tagintézmények 2012. évi költségvetése véleményezése

Határozat

1.)    Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába
integrált Csanyteleki intézmények költségvetési kiegészít  támogatását a 2012. évi intézményi
költségvetések részeként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Szent László Általános Iskola (tagintézmény) önkormányzati kiegészít  támogatása 2012.

évre: 31.657.000,-Ft (azaz: harmincegymillió-hatszáz-ötvenhétezer forint);
b) Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény) önkormányzati kiegészít

támogatása 2012. évre: 13.999.000,- Ft (azaz: tizenhárommillió-kilencszáz-kilencven-
kilencezer forint);

c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ önkormányzati kiegészít  támogatása 2012.
évre: 4.708.000,- Ft (azaz: négymillió-hétszáz-nyolcezer forint).

    Önkormányzati kiegészít  támogatások eredeti el irányzata összesen: 50.364 E Ft.

2.) A Képvisel -testüket felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy az 1.) pont szerinti keretösszegeket építse be az
önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetébe.

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete felhatalmazza a Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulása Tanácsát, hogy az 1.) pont szerinti önkormányzati támogatások keretösszegeit építse be
tárgybani intézmények 2012. évi egységes, teljes-kör  költségvetésébe.

4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az érintett költségvetési szervek vezet ivel és
a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsával egyeztetett 2012. évi csanyteleki
tagintézmények egységes költségvetési keretszámait:
a) a Szent László Általános Iskola vonatkozásában jelen határozat 1.) mellékletében rögzítettek

szerint,
b) a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában jelen határozat 2.) mellékletében

rögzítettek szerint, míg a
c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ vonatkozásában jelen határozat 3.) mellékletében

rögzítettek szerint javasolja elfogadásra a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának.
Végrehajtás határideje:  az 1.) pont vonatkozásában évközi feladat arányos finanszírozásra: folyamatos

a 2.) pont vonatkozásában: a 2012. évi költségvetési rendelet tervezet
beterjesztésének    id pontja

Végrehajtásért felel s:  az 1.) pont vonatkozásában Forgó Henrik polgármester
                        a 2.) pont vonatkozásában Kató Pálné jegyz

Beszámolás határideje:  a Csongrádi Kistérségi Többcélú Társulása  2012. évi költségvetése elfogadását
követ   képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa Elnöke és általa a Társulás Munkaszervezet Vezet je
- Forgó Henrik polgármester
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- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
-

f)

Tárgy: A költségvetési évet követ  három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a Kormány
el zetes hozzájárulását igényl  – adósságot keletkeztet  – ügyletekb l ered  fizetési kötelezettségek meghatározása
véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés e jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítésében a helyi lakosság
teherbíró képességének határairól szólt, ami miatt nem életszer  3 évre tervezve emelni a helyi adók
összegét, mert annak teljesülése irreális. Kezdeményezte az írásban kiadott el terjesztés megvitatását.

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. Elmondta az évek óta adóhatósági hatáskörében
eljárva szerzett tapasztalatait, tényadatokkal alátámasztva igazolta, hogy irreális elvárás a helyi adók
összegének emelése, mert beszedhetetlen és csak az adókintlév ségek növekedésével és az apparátus
felesleges munkatervével jár. 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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

13/2012. (II. 10.)  Ökt határozat

Tárgy: A költségvetési évet követ  három évben várható önkormányzati saját bevételek körének,
összegének és a Kormány el zetes hozzájárulását igényl  - adósságot keletkeztet  – ügyletekb l
ered  fizetési kötelezettségek meghatározása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29. § (3) bekezdésében írt feladatkörében eljárva az önkormányzat saját bevételek körének
összegét a költségvetési évet követ  három évre (2013.-2015.) és a Kormány el zetes hozzájárulására
vonatkozóan az 1.) melléklet szerint hagyja jóvá.

2.) A Képvisel -testület rögzíti, hogy a Kormány el zetes hozzájárulását igényl adósságot keletkeztet
ügyletet nem tervez 2013.-2015. évben az önkormányzat fejlesztési konstrukcióinak jelenlegi ismeretében.

3.) A Képvisel -testület felkéri Forgó Henrik polgármestert, Kató Pálné jegyz t és általuk az Adó,-és
Pénzügyi Iroda vezet jét, hogy az 1.) pont szerint jóváhagyott saját bevételi szintek alakulását és a
Kormány el zetes hozzájárulását esetlegesen szükségessé tev  ügyleteket és az ehhez kapcsolódó
fejlesztési programok alakulását folyamatosan kísérje figyelemmel és indokolt esetben a szükséges
módosításokat terjessze a Képvisel -testület el .

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Felel s: Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
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Beszámolás határideje:  értelemszer en

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester által
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

1. melléklet Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 13/2012. (II. 10.) Ökt határozatához

Csanytelek Község Önkormányzata várható saját bevételeinek meghatározása a költségvetési évet követ  három
évben

(e Ft)
I. Önkormányzati várható saját bevételek 2013. év 2014. év 2015. év
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Helyi adókból származó bevételek
Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni érték  jogok
értékesítéséb l, vagyon hasznosításból származó bevételek
Részvények, részesedések értékesítéséb l származó bevételek
Vállalat értékesítésb l, privatizációból származó bevételek
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések

26.500
-

850

200
-
-

60

26.500
-

850

200
-
-

50

26.500
-

850

200
-
-
-

8. Saját bevételek várható összege összesen (1-7): 27.610 27.600 27.550
9. Saját bevételek (8. sor) 50%-a: 13.805 13.800 13.775

g)

Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének el készítését megalapozó polgármesteri beszámoló elfogadása

(tárgyi írásos el terjesztés e jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést tett, melyben a január
1. és január 31. közötti id szak alatt teljesült bevételek és kiadások alakulásának szükségességér l adott
számot. Kezdeményezte az írásban kiadott el terjesztés megvitatását.

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. Emlékeztetett arra, hogy a Képvisel -testület nem
alkotott átmeneti id szakra rendeletet, ezért a Képvisel -testület nevében eljárva az önkormányzat 2011.
évi költségvetése szerint hozott döntéseket a Polgármester úr az Áht. és Ámr. szabályait betartva, mely
tételek beépítése megtörtént az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete tervezetébe. 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 és 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 7 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

14/2012. (II. 10.) Ökt határozat

Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetésének el készítését megalapozó Polgármesteri beszámoló elfogadása
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Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Polgármester úr által írásban beterjesztett
beszámolóját megtárgyalta, változtatás nélkül elfogadta és elrendeli az önkormányzat 2012. évi
költségvetésér l szóló önkormányzati rendelet tervezetébe – mint átmeneti gazdálkodás idején tett
intézkedés kihatása – való beépítését, az Áht. 25. § (3) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva.

Végrehajtás határideje:  azonnal
Végrehajtásért felel s:  Kató Pálné jegyz  és

          Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet
Beszámolás határideje:  önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete beterjesztésekor

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzat Képvisel -testület Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet
- Irattár

6.)Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l szóló önkormányzati Forgó Henrik polgármester

  rendelet-tervezet tárgyalása és közmeghalltatás elé terjesztése Kató Pálné jegyz
Bali József ÜB elnök
Pet  Sándor PEFTB elnök

Forgó Henrik polgármester: Szólt arról, hogy a költségvetési rendelet- tervezet összegzései, részletez
mellékletei az azt megalapozó bevételi-, és kiadási el irányzatok a képvisel -testület által elfogadott
költségvetési koncepció, a rövid- közép- és hosszú-távú fejlesztési program alapján került kidolgozásra,
figyelembe véve a hatályos költségvetési törvény adta kereteket és az egyéb szakágazati jogszabályokból
adódó kötelezettségeket is.  Kijelentette, hogy a most beterjesztett költségvetés egy szerény, de biztonságos gazdálkodás
lehet ségét teremti meg.
Megköszönte az el terjesztés el - és elkészítésében résztvev  köztisztvisel k szokásos, magas szakmai
színvonalú munkáját. Részletezte a 2012. évben az önkormányzat költségvetésébe betervezett, végrehajtása keretében
megvalósítandó feladatokat, melyb l kiemelt fontosságot tulajdonított:
- Rendezési Terv módosításának (a Képvisel -testület korábban már több alkalommal döntött annak

esetleges módosításáról),
- a szennyvízelvezetés, tisztítás beruházás megvalósításához ingatlanvásárlások szükségességének,
- a Polgármesteri Hivatal folyamatban lév  felújításáról, annak pénzügyi finanszírozási lehet ségének,
- az utak karbantartásárnak,
- a vis maior helyzet kialakulása megel zése érdekében nagy teljesítmény  szivattyúk beszerzésének,
- a startmunka melletti alkalmazás miatt lekötött munkagép helyébe er gép vásárlásáról földutak

karbantartása lehet ségének biztosításának,
- és egyéb kisebb beruházások megvalósításának.

Kató Pálné jegyz : Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a könyvvizsgáló véleményezte a rendelet-
tervezetet és megállapította, hogy az teljes-kör en tartalmazza a bevételek és a kiadások el irányzatát.
Elmondta, hogy e napirendet az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta és pénzügyi szakmai
el készít - javaslattev i vitára, változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé, kiemelve, hogy a könyvvizsgáló összefoglalója értelmében a
rendelet-tervezetet összhangban van a jogszabályi el írásokkal, a bevételi és kiadási el irányzatok biztosítják a költségvetés
egyensúlyát. Említést tett a megváltozott jogszabályi környezet okozta nehézségekr l, a jogértelmezés terén
való eltérés miatti és a gyakorlati megvalósítás során jelentkez  anomáliákról. Hozzátette, hogy az
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önkormányzat költségvetését érint  képvisel -testületi határozatokban foglaltak (b)-g) pontok) beépítése
megtörtént, azok a rendelet függelékeibe nyomon követhet ek. Indítványozta a rendelet-tervezet
megvitatása után annak változtatás nélkül közmeghallgatás elé terjesztését és elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Mucsi István alpolgármester: Meger sítette a Jegyz  által elmondottakat és hozzáf zte, hogy
jogszabályváltozás okán a Polgármesteri Hivatal számlái határid n belül megszüntetésre, az új számlák
megnyitásra kerültek és jelenleg sem az önkormányzatnak sem a hivatalnak nincs hitelkerete.

Forgó Henrik polgármester: Javasolta a képvisel -testület tagjainak, hogy az írásban beterjesztett, az
Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatát
figyelembe véve, a rendelet- tervezetet elfogadásra alkalmasnak min sítve terjesszék azt közmeghallgatás
keretében történ  elfogadásra. Javaslatát szavazásra bocsátotta, melyb l megállapította, hogy a képvisel -
testület egyhangúlag 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta meg.

15/2012.  (II. 10.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete közmeghallgatásra bocsátása

Határozat

1.)  Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta Csanytelek Község Önkormányzata
2012. évi költségvetési rendelet-tervezetét, melyet az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatát elfogadva terjeszt közmeghallgatás
keretében elfogadásra.

Végrehajtás határideje:  2011. február 10.
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az Áht. 24. § (3) bekezdésében szabályozott
feladatkörében eljárva rögzíti, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l szóló önkormányzati rendelete-
tervezete el irányzatai megalapozásához nem tartja szükségesnek a hatályban lév  önkormányzati rendeletei módosítását.
Felkéri a Képvisel -testület Kató Pálné jegyz t, hogy  amennyiben évközben indokolttá válik az
önkormányzat költségvetési rendeletét  érint  hatályos önkormányzati rendeletnek  módosítása, akkor
arra vonatkozó javaslatát terjessze az illetékes bizottság, majd a Képvisel -testület elé jóváhagyásra.

Végrehajtás határideje: folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: 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
-   Irattár

7.) Egyebek

Kató Pálné jegyz : Bejelentette, hogy a következ  testületi üléseken kezdeményezni fogja minden olyan
önkormányzati rendelet módosítását (egyben aktuális felülvizsgálatát is), amelyben szabálysértési bírság
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kiszabásának joga szerepel, mivel  a 2012. évi II. törvény (az új szabálysértési törvény) értelmében 2012.
05. 31- napjáig ezen rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni.

Az ülésen egyéb bejelentés, el terjesztés nem hangzott el így Forgó Henrik polgármester úr
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülés a 17 órai folytatásáig 16,30 órakor technikai
szünetet rendelt el

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
                    polgármester jegyz


