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5/2012.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel -testülete

2012. április 27.-én (pénteken)
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott

soros nyílt ülésének
Jegyz könyve

Napirend:

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

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

2.) Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának felosztása jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

3.) Sió és Duna-menti Regionális Víziközm  és Közszolgáltatási Társulás Szindikátusi Megállapodásának jóváhagyása
 El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
              elnök

4.) Támogatási igénylés benyújtása az 5/2012. (III. 01.) BM rendelet I. célterületéhez kapcsolódó, a település önfenntartó
képességének javítását szolgáló eszközök beszerzése jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

5.) Falunapi programok költségeinek meghatározása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

6.) Egyebek
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. április 27.-én (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
Kopasz Imréné képvisel
Forgó János képvisel

Távolmaradását bejelentette: Pet  Sándor képvisel
Márton Erzsébet képvisel
Bali József képvisel

Tanácskozási joggal jelent meg: Kató Pálné Jegyz
Bori Sándorné Jegyz i Irodavezet ,

jegyz könyvezet ,
Tóth Józsefné Adó- és Pü. Irodavezet
Csányi László Adó- és Pü. Irodavez.h.

Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képvisel ket és az ülésen tanácskozási joggal
résztvev ket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képvisel -testülete tagjai
közül 4 képvisel  megjelent, 3 képvisel  távolmaradását bejelentette.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képvisel -testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

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

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

2.) Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának felosztása jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

3.) Sió és Duna-menti Regionális Víziközm  és Közszolgáltatási Társulás Szindikátusi Megállapodásának jóváhagyása
 El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
              elnök

4.) Támogatási igénylés benyújtása az 5/2012. (III. 01.) BM rendelet I. célterületéhez kapcsolódó, a település önfenntartó
képességének javítását szolgáló eszközök beszerzése jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

5.) Falunapi programok költségeinek meghatározása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

6.) Egyebek
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Tárgy: El adó:
A polgármester beszámolója a két ülés között eltelt Forgó Henrik polgármester
id szakban tett intézkedéseir l

Forgó Henrik polgármester: A két ülés között eltelt id szakban tett intézkedésekr l, a fontosabb
eseményekr l szóló beszámolóját a jegyz könyv melléklete szerinti felsorolásban tette meg.  A képvisel -
testület kérdés, hozzászólás és határozat hozatal nélkül egyhangú szavazással tudomásul vette a
polgármester úr beszámolóját, amelynek írásos változata e jegyz könyv mellékletét képezi.

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló Forgó Henrik polgármester
önkormányzati 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: Szóbeli kiegészítésében szólt az önkormányzat és a hivatal 2011. évi
feladatainak végrehajtását megnehezít  körülményekr l és annak ellensúlyozására tett intézkedésekr l,
annak eredményeir l. Javasolta a rendelet-tervezet megvitatás utáni elfogadását.

Kató Pálné jegyz : Hozzáf zte, hogy tárgyi el terjesztést az Ügyrendi Bizottság és  a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli
elfogadásra terjesztette azt a képvisel -testület elé. Nagy jelent séget tulajdonított a könyvvizsgálói
jelentésben foglaltaknak és a bels  ellen ri összefoglaló jelentésben rögzítetteknek, mely leképezi a 2011.
évi gazdálkodás min ségét. Indítványozta a rendelet- tervezet változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képvisel -testület kérdés,
módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott
rendelet-tervezetet, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület kérdés és módosító javaslat nélkül,
egyhangúlag 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) egyetértett azzal, elfogadta az írásban
beterjesztett beszámolót és megalkotta az önkormányzat  2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletét.

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának felosztása Forgó Henrik polgármester
 jóváhagyása Kató Pálné jegyz

Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés e jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott el terjesztéshez.
Indítványozta az el terjesztésben foglaltak megvitatás utáni  változtatás nélküli elfogadását.

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi el terjesztést a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli
elfogadásra terjesztette be azt a képvisel -testület elé. A napirend el adójaként kezdeményezte az
el terjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását.
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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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

28/2012. (IV. 27.) Ökt határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány felosztása jóváhagyása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának
végrehajtásáról (zárszámadás) szóló beszámoló rendelet részeként megállapította a mérleg szerinti
tartalékok záró összegét, mely 33.288.158.- Ft. A záró mérleg szerinti tartalék összegéb l
a)   8.705.264.- Ft az el  évi (2010.) tartalékok maradványa, míg
b) 24.582.894.- Ft a 2011. évben keletkezett pénzmaradvány.

2.) A Képvisel -testület rögzíti, hogy a 2012. évi önkormányzati költségvetés eredeti el irányzatai között,
tervezett pénzmaradvány igénybevételként 23.500.000.- Ft bevételi forrás az alábbi kiadási tételekre
került felosztásra:
a) Az el  évben keletkezett tartalékok 8.705.264.- Ft-os maradványa terhére elkülönítésre került

4.214.422.- Ft összeg az EMVA program keretében támogatott „Polgármesteri Hivatal küls felújítása”
cím  pályázat 2012. évben kifizetend  saját forrás fedezetére, míg 4.490.842.- Ft a Szent László
Általános Iskola felújításához biztosítandó saját fedezetre, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása
(mint pályázó) részére átadandó támogatásérték  fejlesztési célú kiadásként. Ezen célkit zések fedezete
2011. évr l áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként került elszámolásra.

b) A 2011. évben keletkezett pénzmaradvány (24.582.894.- Ft) összegéb l 14.794.736.- Ft került
felosztásra a tárgyévi költségvetési rendelet eredeti el irányzatai között az alábbi kiadási tételekre:
- a település szennyvíz hálózat,-és tisztító m  kiépítés projekt el készítési pályázat (KEOP.7.1.0) saját forrás

részére 4.513.356.- Ft,
- a Szent László Általános Iskola felújítás pályázaton kívüli munkálatainak saját forrás fedezetére 1.280.380.-

Ft,
- a 2012. évi önkormányzati tulajdonú utak karbantartására 1.000.000.- Ft, míg
- a 2012. évi önkormányzati tulajdonú út hálózat korszer sítési, felújítási célkit zésekre 8.001.000.- Ft került

felosztásra.
3.) A Képvisel -testület úgy döntött, hogy az 1.) pontban rögzített záró mérleg szerinti összesített tartalék

és a 2.) pont szerinti – a 2012. évi költségvetési rendelete el irányzatai között már felosztott –
pénzmaradvány különbözeteként az önkormányzat rendelkezésre álló, még felosztható
pénzmaradvány 9.788.155.- Ft-os összege az alábbi m ködési és fejlesztési célkit zésekre
kerülhet felhasználásra:
a) 701.013.- Ft forrás fedezet a 2011. évi záró (m ködési) szállítói kötelezettség állomány

kifizetésre kerül elkülönítésre, melyb l:
   13.300.- Ft vagyonbiztosítási díj
 600.000.- Ft (bruttó) szilárd hulladék szállítás, kezelés díja
   51.150.- Ft vízdíj
   36.563.- Ft gép bérleti díj.
b) 500.000.- Ft forrás fedezet kerül elkülönítésre a Szent László Általános Iskola felújításához

kapcsolód közbeszerzési szakért i és m szaki ellen ri díjak fedezetére.
c 2.217.465.- Ft forrás fedezet kerül elkülönítésre a Szent László Általános Iskola

tornacsarnokának felújítására benyújtott pályázat 10%-os saját forrás fedezetére a Képvisel -
testület 25/2012. (III. 30.) Ökt határozata alapján.

d) 222.222.- Ft forrás fedezet kerül elkülönítésre a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által
benyújtott, településünket is érint „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések
megvalósítása” cím pályázat saját forrás fedezetek biztosításához a Képvisel -testület
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26/2012. (III. 30.) Ökt határozata alapján. Ezen kiadási tétel fejlesztési célú támogatás érték
kiadásként kerülhet elszámolásra az önkormányzat eredményes pályázat esetén.

f) 5.665.813.- Ft fejlesztési célú tartalékra történ  elkülönítését hagyja jóvá a Képvisel -testület a
tárgyév hátralév  id szakában felmerül  fejlesztési célú forrásigények (kés bbiekben benyújtandó
pályázatok saját forrás fedezeti, egyéb fejlesztési célú kifizetések) el irányzat fedezetére.

4.) A Képvisel -testület úgy rendelkezik, hogy a 3.) pont c) és d) alpontjaiban rögzített – jelenleg bírálat
alatt álló pályázatokhoz kapcsolódó – tételei amennyiben a pályázatok nem nyernek támogatást, akkor
ezen keretek a fejlesztési tartalék keretbe kerüljenek átvezetésre.

5.) A Képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t, és általa az Adó- és Pénzügyi Iroda vezet jét, hogy a
3.) pontban rögzített el irányzat változásokat és szükség esetén a 4.) pontban rögzített átvezetéseket az
önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete módosításaként építse be a rendelet tervezetbe.

Végrehajtás határideje:  folyamatos
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester,

Kató Pálné jegyz  és általa
Tóth Józsefné Adó,- és Pénzügyi Iroda Vezet je

Beszámolás határideje:  Végrehajtás 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 Iroda Vezet je
- Irattár

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
Sió és Duna-menti Regionális Víziközm  és közszolgáltatási Forgó Henrik polgármester
Társulás Szindikátusi Megállapodásának 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 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

29/2012. (IV. 27.) Ökt határozat

Tárgy: Sió és Duna-menti Regionális Víziközm  és Közszolgáltatási Társulás Szindikátusi Megállapodásának
jóváhagyása

Határozat
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1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete  megtárgyalta fenti tárgyban a polgármester és
a jegyz  közös írásos el terjesztésében foglaltakat, figyelembe vette az Ügyrendi Bizottság és a
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tárgyra irányuló
véleményét és ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt Szindikátusi Megállapodást változtatás nélkül
jóváhagyta és kezdeményezi annak Társulási Tanács általi jóváhagyását.

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat
a tárgyi Szindikátusi Megállapodás aláírására.

Végrehajtás határideje: folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  megállapodás aláírását követ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Sió- és Duna-menti Regionális Víziközm  és Közszolgáltatási Társulás (7100 Szekszárd, Béla Király tér

8.)
- 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

4.) Napirend

Tárgy: El adó:
Támogatás igénylés benyújtása az 5/2012. (III. 1.) BM rendelet I. Forgó Henrik polgármester
célterülethez kapcsolódó, a település önfenntartó képességének Kató Pálné jegyz
javítását szolgáló eszközök beszerzése jóváhagyása 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, 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

30/2012. (IV. 27.) Ökt határozat

Tárgy: Támogatási igénylés benyújtása az 5/2012. (III. 01.) BM rendelet I. célterületéhez kapcsolódó, a település
önfenntartó képességének javítását szolgáló eszközök beszerzése jóváhagyása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete jóváhagyja támogatás igénylés  benyújtását az
5/2012. (III. 01.) BM rendelet alapján, önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételére.

2.) A  támogatás  igénylés  benyújtása  az  1.)  pont  szerinti  BM  rendelet  1.  §  (3)  bekezdése  szerinti  I.
célterület b) pontja szerinti önfenntartást segít  eszközök beszerzésére irányul, mely fejlesztési
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célkit zés szorosan kapcsolódik a munkahely teremtéshez, közfoglalkoztatáshoz, a végrehajtás alatt
álló START- munkaprogramhoz, a szociális kiadások csökkentéséhez valamint használaton kívüli
ingatlanok hasznosításához és összhangban van az önkormányzat rövid- közép- és hosszú-távú
gazdasági és fejlesztési programjával, hatályos településfejlesztési koncepciójával.

3.) A Képvisel -testület jóváhagyja 4 db konténer beszerzésére irányuló támogatás iránti igénylése benyújtását.
Eredményes pályázat esetén a konténerek a jelenleg kihasználatlan Agrár- Ipari Parkban kerülnek
elhelyezésre a START- munkaprogram zöldség termesztési ágazatának kiszolgálására. A beszerzend
konténerek hasznosítási célja, méretei:

1 db 12 m x 2,4 m-es el tárolási célokat szolgáló konténer,
1 db 6 m x 2,4 m-es áru válogató, osztályozó célokat szolgáló konténer,
1 db 6 m x 2,4 m-es készárú konténer (h thet  raktérrel),
1 db     6 m x 2,4 m-es vegyes hasznosítású konténer (öltöz , pihen ,  mosdó + WC

helyiség részekkel).
4.) A Képvisel -testület a 3.) pontjában rögzített konténer blokk beszerzés bruttó összköltségét 7.114.286.-Ft-

ban (azaz: Hétmillió-száztizennégyezer-kett száznyolcvanhat forintban) határozza meg a beérkezett
árajánlatok értékelése alapján.

5.)  A fejlesztési célkit zés megvalósítása érdekében a benyújtandó támogatás igénylés összege 5.500.000.- Ft,
(azaz: Ötmillió-ötszázezer forint) míg az önkormányzat által vállalt saját forrás összege 1.614.286.- Ft, (azaz:
Egymillió-hatszáztizennégyezer-kett száznyolcvanhat forint) melyet az önkormányzat 2012. évi
költségvetési rendelet fejlesztési célú tartalékából különít el a Képvisel -testület eredményes pályázat
esetén.

6.)   A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a támogatás igényléssel
összefügg  nyilatkozatok és egyéb intézkedések megtételére.

7.)   A   Képvisel -testület   felkéri   Kató   Pálné   jegyz t  és  általa  az  Adó-  és  Pénzügyi  Iroda  Vezet
helyettesét, hogy a támogatás igénylés benyújtásához szükséges dokumentációs anyagokat készítsék
el.

Végrehajtás határideje:  2012. május 02.
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz  és általa
Adó-és Pénzügyi Iroda Vezet  helyettese

Beszámolás határideje:  A támogatás igénylés elbírálását követ  Képvisel -testületi ülés

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

5.) Napirend

Tárgy: El adó:
Falunapi programok költségeinek meghatározása Mucsi István alpolgármester

Kató Pálné jegyz
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés e jegyz könyv mellékletét képezi)

Mucsi István alpolgármester: Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett.

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi el terjesztést a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli
elfogadásra terjesztette be azt a képvisel -testület elé.  Indítványozta az el terjesztésben foglaltak
megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

31/2012. (IV. 27.) Ökt  határozat

Tárgy: Falunapi programok költségei meghatározása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete a 2012. évi falunapok kiadásaira 600.000,-Ft-ot
(azaz: Hatszázezer forintot) hagy jóvá a képvisel - testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

ködési kiadása terhére.

Végrehajtás határideje: folyamatos.
Végrehajtásért felel s:  Mucsi István alpolgármester
Beszámolás határideje: falunapokat követ  képvisel -testületi ülés

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

Egyebek

Mucsi István alpolgármester: Kérte a Képvisel -testület tagjait, amennyiben van javaslatuk a díszpolgári
címre érdemes személyre, akkor a következ  ülésre tegyék meg javaslatukat.

Kató Pálné jegyz : Bejelentette, hogy a következ  testületi üléseken kezdeményezni fogja minden olyan
önkormányzati rendelet módosítását (egyben aktuális felülvizsgálatát is), amelyben szabálysértési bírság
kiszabásának joga szerepel.

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


