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4/2012.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel -testülete

2012. március 30.-án (pénteken)
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott

soros nyílt ülésének
Jegyz könyve

Napirend:
Az ülés napirendje:

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

1.) A települési  kötelez   hulladékkezelési  közszolgáltatás  igénybevételér l  szóló  önkormányzati  rendelet
megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB

 elnök

2.) Az  Önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
         elnök

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

4.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okirata módosítása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB Elnök, Pet  Sándor PEFTB

        elnök

5.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szervezeti és M ködési Szabályzata módosítása
 El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB

        elnök

6.) 2011. évr l szóló éves bels  ellen rzési összefoglaló jelentés elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

7.) Az önkormányzat Közbeszerzési
a) Szabályzata módosítása elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
         elnök
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        b) 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

8.) Helyi Sportfejlesztési Koncepció elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

9.) Az önkormányzat sportfeladatai megvalósításához 2012. évi kötelezettségvállalások jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

10.) A tornacsarnok felújítására benyújtandó pályázathoz öner  biztosítása elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

11.) A 4/2012. (III. 01.) BM rendelet szerinti Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtandó pályázathoz
saját forrás biztosítása a „közbiztonság növelést szolgáló fejlesztések megvalósítása” támogatási célra
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

12.) Véd i körzethatár meghatározása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

13.) Egyebek
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. március 30.-án (pénteken)
du.13,00 órakor  tartott  soros nyílt testületi ülésér l.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Forgó Henrik polgármester
Mucsi István Tibor alpolgármester
Pet  Sándor képvisel
Kopasz Imréné képvisel
Márton Erzsébet 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.
Kovácsné Habling Teréz véd

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  megjelent, 1 képvisel  távolmaradását bejelentette.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képvisel -testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 6 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

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

1.) A települési kötelez   hulladékkezelési  közszolgáltatás  igénybevételér l  szóló  önkormányzati  rendelet  megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB

 elnök

2.) Az  Önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
         elnök

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

4.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okirata módosítása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB Elnök, Pet  Sándor PEFTB

        elnök

5.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szervezeti és M ködési Szabályzata módosítása
 El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB

        elnök
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6.) 2011. évr l szóló éves bels  ellen rzési összefoglaló jelentés elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

7.) Az önkormányzat Közbeszerzési
a) Szabályzata módosítása elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
         elnök

        b) 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

8.) Helyi Sportfejlesztési Koncepció elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

9.) Az önkormányzat sportfeladatai megvalósításához 2012. évi kötelezettségvállalások jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

10.) A tornacsarnok felújítására benyújtandó pályázathoz öner  biztosítása elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

11.) A 4/2012. (III. 01.) BM rendelet szerinti Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtandó pályázathoz
saját forrás biztosítása a „közbiztonság növelést szolgáló fejlesztések megvalósítása” támogatási célra
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

12.) Véd i körzethatár meghatározása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

13.) 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 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:
A települési kötelez  hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l Forgó Henrik polgármester
szóló önkormányzati rendelet megalkotása Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a 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
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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 6 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett el terjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta a települési kötelez  hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l
szóló 4/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletét.

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az Önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzatáról Forgó Henrik polgármester
szóló önkormányzati rendelet megalkotása Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a 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, 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 6 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett el terjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta az Önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló 5/2012.
(III. 30.) önkormányzati rendeletét.

3.) Napirend

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

Bali József ÜB elnök
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.
Indítványozta az írásban kiadott el terjesztés megvitatását.

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi el terjesztést az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi
Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás
nélküli elfogadásra terjesztette be azt a Képvisel -testület elé. Kiemelte a Könyvvizsgáló által kiadott
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véleményben foglaltakat. 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 6 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett el terjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetésér l szóló 6/2012. (III.
30.) önkormányzati rendeletét.

4.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Forgó Henrik polgármester
 alapító okirata módosítása és egységes szerkezetbe foglalása Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a 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, 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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

18/2012. (III.  30.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okirata módosítása és egységes szerkezetbe
foglalása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta fenti tárgyú el terjesztésben
foglaltakat és az alábbiakat rendeli el:

1.) A Képvisel -testület a beterjesztett alapító okiratok  módosítását tartalmazó, ezen határozat 1.)
mellékleteként, azok egységes szerkezetbe foglalt szövegét, ezen határozathoz csatolt 2.) mellékleteként,
változtatás nélküli tartalommal és formai megjelenítéssel  jóváhagyta.

2.) Utasítja a Képvisel -testület Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy ezen határozat 1.) pontja
szerint jóváhagyott Alapító okiratokat lássa el kézjegyével, záradékolja azt. A Képvisel -testület
felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy a polgármester úr által záradékolt Alapító okiratokat aláírásával
hitelesítse és nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságához az
Alapító okiratok törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzése iránt.
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Végrehajtás határideje: azonnal,
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester (az alapító okiratok záradékolásáért)

          Kató Pálné jegyz  (az alapító okiratok hitelesítéséért és bejegyeztetéséért)
Beszámolás határideje: az alapító okiratok benyújtását és annak bejegyzését követ  ülés

3.) A Képvisel -testület rögzíti, hogy ezen határozatával jóváhagyott Alapító okiratok elfogadásával
egy-id ben a 15/2011. (II. 25.) Ökt határozatát hatályon kívül helyezi.

Határozatról értesítést kapnak:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Magyar Államkincstár Csongrád  Megyei Igazgatósága (Szeged)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

5.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Forgó Henrik polgármester
 Szervezeti és M ködési Szabályzata módosítása jóváhagyása Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
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 megvitatását.

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi el terjesztést az Ügyrendi Bizottság, 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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

19/2012. (III. 30.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala szervezeti és m ködési szabályzata jóváhagyása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta fenti tárgyú, a polgármester és a jegyz
írásos el terjesztésében foglaltakat és az alábbi döntés rögzítését rendeli el.

1.)  A Képvisel -testület változtatás nélkül jóváhagyja ezen határozat  mellékletét képez Csanytelek
Község Önkormányzata Polgármesteri   Hivatala Szervezeti és M ködési Szabályzatát.

2.)  A Képvisel -testület változtatás nélkül tudomásul veszi az 1.) pont szerinti szabályzathoz annak
mellékleteként és függelékeként hozzárendelt alábbi szabályzatokat:

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és M ködési Szabályzata
 1. melléklete Közszolgálati Szabályzat és annak függelékei
 1./a függeléke Hivatal szervezeti felépítése ábrázolása,
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 1./b függeléke                Polgármesteri Hivatal alapító okirata szerinti alapfeladatai és a
 2. függeléke Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök meghatározása,
 3. függeléke Vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek körének meghatározása,
 4. függeléke A kiadmányozás rendjének szabályozása,
 5. függeléke Közszolgálati Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat,
 6. függeléke Közérdek  adatok kezelésének, nyilvánosságra hozatala szabályozása,
 7. függeléke Iratkezelési szabályzat,
 8. függeléke Informatikai szabályzat,
 9. függeléke Munkavédelmi Szabályzat,

         10. függeléke zvédelmi Szabályzat
         11. függeléke Munkaköri leírások,
         12. függeléke Köztisztvisel k teljesítménykövetelményeinek el írása,
         13. függeléke Cafetéria szabályzat,
         14. függeléke Egyetértési jog gyakorlására megállapodás,
         15. függeléke Dohányzás szabályzata.
           2. melléklete Pénzügyi Ügyrend és függelékei
           1. függeléke Bels  ellen rzési szabályzat,
           2. függeléke Közbeszerzési értékhatárt el nem ér  beszerzések szabályairól szóló,
           3. függeléke Szabálytalanságok kezelésér l szóló szabályzat,
           4. függeléke Közbeszerzési szabályzat,
           5. függeléke Gépjárm  használat engedélyezésének szabályozása,
           3. melléklete Szervezeti egységek közfeladat ellátását szabályozó szabályzatok,
           1. függeléke Községi és Általános Iskolai Könyvtár SZMSZ-e,
           2. függeléke Közösségi tér m ködési szabályai,
           3. függeléke Véd i Szolgálat Szervezeti és M ködési Szabályzata.

3.)  A Képvisel -testület felkéri  Kató Pálné  jegyz t, hogy gondoskodjon a képvisel -testület ezen határozata
1.) pontjában jóváhagyott és a 2.) pontjában tudomásul vett szabályzatokban foglaltak folyamatos
naprakészségér l.

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Végrehajtásért felel s:   Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje:  a hivatali szmsz módosításakor

Határozatról értesítést kapnak:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa a
- Polgármesteri Hivatal köztisztvisel i, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban álló

foglalkoztatottak személy szerint (Helyben)
-  Irattár

6.) Napirend

Tárgy: El adó:
2011. évr l szóló bels  ellen rzési összefoglaló jelentés elfogadása 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 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. Hozzáf zte, hogy intézkedésre okot adó körülmény
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nem merült fel, ezért 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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

20/2012. (III. .30) Ökt határozat

Tárgy: 2011. évi bels  ellen rzésr l szóló összefoglaló jelentésének elfogadása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete napirendje keretében megtárgyalta Csanytelek
Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2011. évi ellen rzéseir l készült összefoglaló bels
ellen rzési jelentést, melyet változtatás nélkül elfogad.

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

7.) Napirend

a)

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata módosítása jóváhagyása Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Bali József ÜB elnök
Pet  Sándor PEFTB elnök

(az el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. Javasolta 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 el terjesztés szerinti határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a Képvisel -testület
egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.
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21/2011. (III. 30.) Ökt határozat

Tárgy: Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata jóváhagyása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta az önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatát és azt az ezen határozathoz csatolt formában és tartalommal
jóváhagyta.

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete ezen határozatával jóváhagyott Közbeszerzési
Szabályzata  jóváhagyásával  egy-id ben  a 38/2011. (VI. 17.) Ökt határozattal elfogadott
Közbeszerzési Szabályzatát hatályon kívül helyezi.

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy ezen
határozattal jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat rendelkezéseit érint  Kbt. változása okán
folyamatosan gondoskodjon a Szabályzatban foglaltak maradéktalan betartásáról,  betartatásáról.

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Kató Pálné jegyz

Határozatról értesítést kapnak:
- Csanytelek község Önkormányzata Képvisel -testület Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Polgármesteri Hivatal érintett Irodavezet i
- Irattár

b)

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása 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 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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

22/2012. III. 30.) Ökt határozat

Tárgy: Az önkormányzata 2012.évi Közbeszerzési Tervének elfogadása
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Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta a tárgyi el terjesztésben
foglaltakat a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatát is
figyelembe véve  és rögzíti, hogy a hatályos rövid, közép, és hosszú- távú gazdasági program, valamint
az önkormányzat 2012. évi költségvetésében eredeti el irányzatként megjelölt és jelenleg már
pozitívan elbírált pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztési célkit zések alapján indokolt konkrét
intézkedés kezdeményezése, így az idei költségvetési évben – eredetben – Közbeszerzési Terv készítésére
kerül sor.

2.) A Képvisel -testület az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét e határozathoz csatolt 1.
melléklet szerint hagyja jóvá.

3.) Az önkormányzat középtávú terveiben szerepl  célkit zések megvalósításához kapcsolható esetleges
évközi pályázati lehet ségek, konkrét pályázati döntések okán felmerül  évközi módosítások esetére
felkéri a Képvisel -testület Kató Pálné jegyz t, hogy a konkrét döntésekhez kapcsolódóan évközi
módosításként terjessze a Képvisel -testület elé az aktuálissá váló terv esetleges módosítását.

Végrehajtási 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 je
-  Irattár

8.) Napirend

Tárgy: El adó:
Helyi Sportfejlesztési Koncepció elfogadása 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 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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

23/2012. (III. 30.) Ökt határozat

Tárgy: Helyi Sportfejlesztési Koncepció elfogadása

Határozat
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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta a határozathoz csatolt 1. melléklet
szerint és jóváhagyta a település középtávú sportfejlesztési koncepcióját.

Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
Végrehajtás határideje: folyamatos

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

9.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat sportfeladatai megvalósításához 2012. évi Forgó Henrik polgármester
kötelezettségvállalások jóváhagyása 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 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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

24/2012. (III. 30.)) Ökt határozat

Tárgy: Az önkormányzat sportfeladatai megvalósításához 2012. évi kötelezettségvállalások jóváhagyása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a 2012. évi sporttevékenységgel kapcsolatos
feladatokat és kötelezettségvállalásokat a határozat 1. mellékletében rögzítettek szerint határozza meg
és hagyja jóvá.

2.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és felkéri Kató Pálné jegyz t, a
jelen határozatban rögzítettek végrehajtására, folyamatos figyelemmel kísérésére a szükséges
intézkedések megtételére, az érintett szervek, szervezetek bevonásával és a feladatok folyamatos
koordinálásával.

Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
          Kató Pálné jegyz

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Beszámolás határideje:  pályázat elbírálását 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
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

10.)Napirend
Tárgy: El adó:

 A tornacsarnok felújítására benyújtandó pályázathoz öner Forgó Henrik polgármester
biztosítása elfogadása 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 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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

25/2012. (III. 30.)) Ökt határozat

Tárgy: A tornacsarnok felújítására benyújtandó pályázathoz öner  biztosítása elfogadása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete jóváhagyja, hogy pályázat kerüljön
benyújtásra az önkormányzat tulajdonát képez Csanyteleki Szent László Általános Iskola
(Csanytelek belterület 337/2 hrsz.) tornacsarnokának felújítására a Belügyminisztérium 4/2012.
(III. 01.) BM rendeletében rögzített pályázati kiírás keretében. A fejlesztési célkit zés becsült bruttó
összköltségét 22.174.647.- Ft-ban hagyja jóvá a Képvisel -testület.

2.) Az 1.) pontban rögzített felújítási pályázathoz szükséges saját forrás összegeinek biztosítására
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete (mint az ingatlan tulajdonosa)
kötelezettséget vállal. A tervez i költségbecslés alapján a biztosítandó 10 % saját forrás összegét
2.217.465.- Ft-ban hagyja jóvá a Képvisel -testület, melynek pénzügyi fedezete az önkormányzat
kötelezettséggel nem  terhelt el  évi  pénzmaradványa.

3.) A Képvisel -testülete nyilatkozik arról, hogy önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében
sportcélokra közvetlenül 2.316.000.- Ft került elkülönítésre.

4.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester Urat a tárgyi pályázat benyújtásával
összefügg  intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Végrehajtás határideje: 2012. április 02.
Beszámolás határideje: Pályázat elbírálását követ  Képvisel -testületi ülés

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

11.) Napirend

Tárgy: El adó:
 A 4/2012. (III. 01.) BM rendelet szerinti Csongrádi Kistérség Forgó Henrik polgármester

Többcélú Társulása által benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása Kató Pálné jegyz
„Közbiztonság növelést szolgáló fejlesztések megvalósítása” támogatási célra 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 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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

26/2012. (III. 30.) Ökt határozat

Tárgy: a 4/2012. (III. 01.) BM rendelet szerinti Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtandó pályázathoz
saját forrás biztosítása „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” támogatási célra

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Csongrádi
Kistérség Többcélú Társulása pályázatot nyújtson be a 4/2012. (III. 01.) BM rendeletben foglaltaknak
megfelel en a „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” tárgyában a Csongrádi
Kistérség települései, Csongrád, Csanytelek, Felgy  és Tömörkény vonatkozásában.

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a települést érint  (1. pontban rögzített
fejlesztési célkit zés) támogatás igénylés összegét 2.000.000.- Ft-ban (90 %) hagyja jóvá a Képvisel -
testület, melynek 10 %-os öner  (saját forrás) részeként  222.222.- Ft-ot biztosít a 3.) pontban
foglaltak szerint.

3.) A Képvisel -testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2.) pont szerinti saját forrás összegét biztosítja
(támogatás érték  forrás átadásként) a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása részére eredményes
pályázat esetén. A saját forrás fedezetét a Képvisel -testület az önkormányzat 2011. évi
költségvetése mérleg szerinti tartalék keretéb l, az el  évi szabad pénzmaradvány terhére
határozza meg.

Végrehajtásért felel s:    Forgó Henrik polgármester
Végrehajtás határideje:   a pályázat kedvez  elbírálását követ  15 nap.
Beszámolás határideje:  a pályázat elbírálását követ  Képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
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-    Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás Tanács Elnöke és Munkaszervezet Vezet je (Csongrád,
    Kossuth tér 7.)
-   Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
-   Forgó Henrik polgármester,
-   Kató Pálné jegyz  és általa
-   Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
-  Irattár

12.) Napirend

Tárgy: El adó:
 Véd i körzethatár meghatározása 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 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. Szólt a véd i munka összetettségér l,
fontosságáról, majd kitartást kívánt a véd  jöv beni feladataihoz. 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 6 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

27/2012. (III. 30.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek község véd i körzetének meghatározása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta az önkormányzat polgármestere
és jegyz je által beterjesztett, el terjesztést az egészségügyr l szóló 1997. évi 152. § (2) bekezdése
szerinti jogkörében eljárva a településen 1 területi véd i körzete kialakításáról döntött az alábbiak
szerint:

Csanytelek község területi véd i körzete 2012. 07. 01. napjától

Ady Endre utca
Arany János utca
Árpád utca
Baross Gábor utca
Bem utca
Bercsényi Miklós utca
Béla utca
Botond utca
Budai Nagy Antal utca
Csongrádi utca
Damjanich utca
Dilitor

Dózsa György utca
Gábor Áron utca
Gárdonyi Géza utca
Határ út
Járandó utca
Jókai Mór utca
József Attila utca
Juhász Gyula utca
Kis-köz
Kiss Ern  utca
Kossuth Lajos utca
Lehel utca

Martinovics utca
Móricz Zsigmond utca
Nagy-gyep
Nagy Imre utca
Nefelejcs utca
Pet fi Sándor utca
Pókföld utca
Pusztaszeri utca
Sík
Rákóczi Ferenc utca
Széchenyi utca
Szegedi utca
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Szent István utca
Szent László utca
Oláhállás
Táncsics Mihály utca
Tiszai út

Tömörkényi utca
Török Bálint utca
Vasvári Pál utca
Volentér János tér
Szent László Általános

Iskola  tanulói
Csanyteleki Napközi
Otthonos Óvodába járó
gyermekek

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete felkéri az önkormányzat Jegyz jét, hogy a
területi véd i körzethatárok 2012. 07. 01. napjától való módosítása okán el állt változásokról az
érintett hatóságokat tájékoztassa és tegye meg a még szükséges intézkedéseket a vonatkozó hatályos
jogszabályokban foglaltaknak megfelel en.
Végrehajtás határideje: azonnal
Végrehajtásért felel s: Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: a végrehajtást követ  testületi ülés

Határozatról értesítést kapnak:
- Csanytelek Község Területi Véd je (Helyben)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi Késtérségi Népegészségügyi Intézet
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Szakmai felügyeletet ellátó vezet  véd
- Országos Egészségügyi Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatala Ártámogatási és Finanszírozási Osztály
- Irattár

Egyebek

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a Képvisel -testület tagjait a Szent László Általános Iskola
el tti nyárfák kivágásának szükségességér l, bemutatta a fényképfelvételeket, amelyek a fák betegségének
tüneteit támasztják alá. Szólt a fák pótlásáról, amelyre a HÉSZ rendelkezéseit alkalmazva kerül sor, hársfák
ültetésével, a fák kivágására adott engedélyben foglaltak szerint.
Elmondta, hogy március 16.-án egy Csongrádi családnak kiégett a háza, a helyreállításhoz  épít anyagra
van szükségük. Az építést végz  megkereste azzal, hogy tudna-e segíteni? Javasolta, hogy a Hivatal
épületér l leszedett használt cserépb l  340 db-ot, valamint az iskoláról leszedett „szalagcserépb l” 1300
db-ot adományként kapjon a rászoruló család.
Az Általános Iskoláról leszedett cserép egy része anyaghibás, ebb l az Oláhálláson lév  tanyasorhoz
vezet  önkormányzati földutat tesszük járhatóvá az ott lakók folyamatos kérésének eleget téve, a
használható „kétfalcos” cserépre a Vadásztársaság vásárlóként jelentkezett. Az önkormánynak vagyonának
kezel jeként (a helyi irányadó rendelethez igazodva) járt el és adott számot a Képvisel -testületnek.

Mucsi István alpolgármester: El zetes tájékoztatásul elmondta, hogy az idei falunapi programokat az
el  évihez hasonlóan javasolja megvalósítani, erre konkrét javaslat a soron következ  Képvisel -testületi
ülésen tesz.

Kató Pálné jegyz :  Tájékoztatta a Képvisel -testület tagjait arról, hogy az önkormányzati adóbeszedés
36 %-os teljesítést mutat, amely id arányosan nem mondható jónak, ezért a hátralékosok listája
nyilvánosságra hozatalára a vonatkozó jogszabályban foglaltakat fogja alkalmazni, melyr l a szükséges
tájékoztatást az adóértesít ben megadta.

Az ülésen egyéb bejelentés, el terjesztés nem hangzott el így Forgó Henrik polgármester úr
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 14,50 órakor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
                    polgármester jegyz


