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8/2012.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel -testülete

2012. augusztus 03.-án (pénteken)
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott

rendkívüli nyílt ülésének
Jegyz könyve

Napirend:

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

Jegyz i beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

1.) A „KEOP-1.3.0./09-11- ivóvízmin ségjavítás” program keretében  pályázat benyújtásának jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

2.) A KEOP.7.1.0/11-2011-0027 jel  „Csanytelek Község Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító telepének
kiépítése” cím  pályázathoz EU Öner  Alap pályázat benyújtásának jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

3.) Csanytelek, Kossuth utca 14. szám alatti 342 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan m velési ág megváltoztatása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) A Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézmény Tömörkény István Általános Iskola tagintézményére
vonatkozó Társulási Megállapodás melléklete (átadás-átvételi) megállapodásának módosítása jóváhagyása

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

5.) A Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája Tömörkény István Napközi Otthonos Óvoda tagintézményére vonatkozó
Társulási Megállapodás melléklete (átadás-átvételi) megállapodásának módosítása jóváhagyása

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

6.) „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek meg rzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések
támogatására” pályázat benyújtása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

7.) Személyes gondoskodás nyújtó ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési díjakról szóló
Önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

8.) Egyebek
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. augusztus 03.-án (pénteken)  du.
13,00 órakor  tartott  rendkívüli nyílt testületi ülésér l.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme

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

Távolmaradását bejelentette: Bali József képvisel
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.
Dely Attila projektmenedzser
Ördögh József tervez
Rémai Teréz közbeszerzési referens

Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képvisel ket és az ülésen tanácskozási joggal
résztvev ket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képvisel -testülete tagjai
közül 5 képvisel  megjelent, 2 képvisel  távolmaradását bejelentette.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képvisel -testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1.) A „KEOP-1.3.0./09-11- ivóvízmin ségjavítás” program keretében  pályázat benyújtásának jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

2.) A KEOP.7.1.0/11-2011-0027 jel  „Csanytelek Község Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító telepének
kiépítése” cím  pályázathoz EU Öner  Alap pályázat benyújtásának jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

3.) Csanytelek, Kossuth utca 14. szám alatti 342 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan m velési ág megváltoztatása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) A Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézmény Tömörkény István Általános Iskola tagintézményére
vonatkozó Társulási Megállapodás melléklete (átadás-átvételi) megállapodásának módosítása jóváhagyása

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

5.) A Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája Tömörkény István Napközi Otthonos Óvoda tagintézményére vonatkozó
Társulási Megállapodás melléklete (átadás-átvételi) megállapodásának módosítása jóváhagyása

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

6.) „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek meg rzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések
támogatására” pályázat benyújtása
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El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

7.) Személyes gondoskodás nyújtó ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési díjakról szóló
Önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

8.) 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.

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

46/2012. (VIII. 03.) Ökt határozat

Tárgy: Jegyz i beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Rendezési Terv módosítása kezdeményezésér l szóló
14/2010. (III. 12.) Ökt határozat, a Csanytelek Község Településrendezési Terve és Helyi Építési Szabályzata
módosításának kezdeményezésér l szóló 17/2011. (III. 11.) Ökt határozat felhatalmazása alapján Forgó
Henrik polgármester úr tárgyalásokat folytatott a tervkészít kkel és megbízta a ÚJ-LÉPTÉK Tervez
Iroda Bt.-t .a tervek elkészítésére, „Polgármesteri Hivatal küls  felújításá-„hoz támogatás megel legezend  fejlesztési
célú hitel felvételének jóváhagyásáról szóló 62/2011. (IX. 30.) Ökt határozat,  a DAREH Munkaszervezet 2012.
évi m ködési költségéhez fedezet (tagdíj) biztosításáról szóló 06/2011. (XII. 16.) Ökt határozat, a Dél-alföldi
Ivóvízmin ség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt öner  átutalás módjának
meghatározásáról szóló 109/2011. (XII. 16.) Ökt határozat, a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri
Hivatala alapító okirata módosítása és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 18/2012. (III. 30.) Ökt  határozat,
Csanytelek község véd i körzetének meghatározásáról szóló 27/2012. (III. 30.) Ökt határozat, Falunapi
programok költségei meghatározásáról szóló 31/2012. (IV. 27.) Ökt határozat, a Csanytelek külterület 0267/16
hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan m velési ág megváltoztatásáról szóló 36/2012. (V. 25.) Ökt
határozat,  a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása jóváhagyásáról szóló
39/2012. (VII. 03.) Ökt határozat végrehajtásáról szóló, a jegyz  által írásban beterjesztett beszámolót
változtatás nélkül elfogadta.
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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:
A „KEOP-1.3.0/09-11-ivóvízmin ségjavítás” program keretében Forgó Henrik polgármester
 pályázat benyújtásának 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.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képvisel -testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

47/2012. (VIII. 03.) Ökt határozat

Tárgy: A  „KEOP-1.3.0/09-11-ivóvízmin ség-javítás” program keretében  pályázat benyújtásának jóváhagyása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete úgy döntött, hogy indul a „KEOP.-1.3.0/09-
11 ivóvízmin ség-javítás”  pályázati programban,  melyben Csongrád Város  Önkormányzata
partnersége és gesztorsága mellett vesz részt.

2.) Az 1.) pontban rögzített pályázat összköltsége Csanytelek Község Önkormányzata
vonatkozásában 37 476.072.-Ft (azaz: Harminchétmillió-négyszáz-hetvenhatezer-hetvenkett
forint) melyhez saját forrás 3.747.607.-Ft (azaz: Hárommillió-hétszáz-negyvenhétezer-hatszázhét
forint) biztosítása szükséges, melynek pénzügyi fedezetét Csanytelek Község Önkormányzata adott
évi költségvetése terhére biztosítja.
költségvetése terhére kell, hogy biztosítsa.
Végrehajtás határideje:  folyamatos
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  pályázat elbírálását követ  Képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás Elnöke(Csongrád, Kossuth tér)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester



7

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

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
A KEOP.7.1.0/11-2011-0027 jel  „Csanytelek Község Forgó Henrik polgármester
Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító telepének kiépítése” Kató Pálné jegyz
cím  pályázathoz EU Öner  Alap pályázat jóváhagyása 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.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képvisel -testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

48/2012. (VIII. 03.) Ökt  határozat

Tárgy: A KEOP.7.1.0/11-2011-0027 jel  „Csanytelek Község Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító telepének
kiépítése” cím  pályázathoz EU Öner  Alap pályázat benyújtásának jóváhagyása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta a KEOP-7.1.0/11-2011-0027 jel
„Csanytelek Község Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító telepének kiépítése” cím   pályázathoz az EU Öner  Alap
pályázat benyújtásáról szóló el terjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat, hogy pályázatot nyújtson be a
KEOP-7.1.0/11-2011-0027 jel  „Csanytelek Község Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító telepének kiépítése”
cím  pályázat megvalósításához szükséges EU Öner  Alapból öner  támogatására.

2.) A pályázat alapjául szolgáló fejlesztés legfontosabb adatai:

Megnevezés: „Csanytelek Község Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító telepének kiépítése”
Azonosító száma: KEOP-7.1.0/11-2011-002
Összköltsége: 32.544.000,-Ft
Saját forrás EU Öner  Alap nélkül: 4.881.600,-Ft
Saját forrás EU Öner  Alapból sikeres pályázat esetén: 2.440.800,-Ft
Saját forrás biztosításának módja: Csanytelek Község Önkormányzata 2012. és 2013. évi
költségvetéséb l.

     Pénzügyi ütemezés:
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Költség-kategória Tevékenységek 2012. év 2013. év Összesen:
Projektmenedzsment 2 411 250 803 750 3 215 000

Közbeszerzés 2 411 250 803 750 3 215 000

Tanulmányok és vizsgálatok
elkészítése 3 215 000 3 215 000

Tervezés 20 899 000 20 899 000
Tájékoztatás és nyilvánosság 1 500 000 500 000 2 000 000
Egyéb 0 0 0

Tárgyi eszközök összesen: 30 436 500 2 107 500 32 544 000
Végösszeg: 30 436 500 2 107 500 32 544 000

Végrehajtás határideje:  azonnal, de legkés bb 2012. 08. 30.
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  pályázat elbírálását 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:
Csanytelek, Kossuth utca 14. szám alatti 352 hrsz-ú önkormányzati Forgó Henrik polgármester
tulajdonú ingatlan m velési ág megváltoztatása 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.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képvisel -testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

49/2012. (VIII. 03.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek, Kossuth utca 14. szám alatti 342  hrsz-ú  önkormányzati tulajdonú ingatlan
velési ág megváltoztatása
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Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a tulajdonában lév Csanytelek, Kossuth
utca 14. szám alatti 342 hrsz-ú, 1062 m2 terület , eddigi kivett lakóház, udvar m velési ágú
ingatlan velési ágát kivett beépítetlen terület m velési ágú földrészletre  változtatja,
változatlan  m2 területtel.

2..)  Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy a m velési ág
változásával összefügg  költségek kifizetésér l az önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére
gondoskodjon és e határozattal kiegészített kérelmet terjesszen el  az illetékes ingatlanügyi
hatóságnál, kérve az 1.) pontban írt m velési ág változás átvezetését  az ingatlan-nyilvántartásról szóló
1997. évi CXLI. törvény 27. §-ára való hivatkozással.

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos
Felel s: Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje:  az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott eljárását követ  testületi ülés

Határozatról értesítést kapnak:
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Körzeti Földhivatala (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:
A Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézmény Forgó Henrik polgármester
Tömörkény István Általános Iskola tagintézményére vonatokozó Társulási Kató Pálné jegyz
Megállapodás melléklete (átadás-átvételi) megállapodásának módosítása 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.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képvisel -testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

50/2012. (VIII.  03.) Ökt határozat

Tárgy: A Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézmény Tömörkény István Általános Iskola
tagintézményére vonatkozó a Társulási Megállapodás melléklete (átadás-átvételi) megállapodásának módosítása

Határozat
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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta fenti tárgyú vonatkozó el terjesztést
és az alábbi döntést hozta:

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete elfogadta az el terjesztés 1.)
mellékletében szerepl  tartalommal a Tömörkényi Tömörkény István Általános Iskola
vonatkozásában az Átadás-átvételi megállapodás módosítását 2012. szeptember 1. napjával
való hatállyal.

2.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és felkéri Kató Pálné
jegyz t, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsát alkotó önkormányzatok képvisel -
testületei által jóváhagyott Átadás-átvételi megállapodás módosítás aláírására.
Végrehajtás határideje:  aláírást követ  soros képvisel -testületi ülés
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester

         Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje:  aláírást követ  soros testületi ülés id pontja

Határozatról értesítést kap:
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási  Tanácsa Elnöke (Csongrád)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet Vezet je (Csongrád) által
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása tagjai
- Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Igazgatója (Csongrád)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Irattár

5.) Napirend

Tárgy: El adó:
A Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája Tömörkény István Napközi Forgó Henrik polgármester
Otthonos Óvoda  tagintézményére vonatokozó Társulási Megállapodás Kató Pálné jegyz
melléklete (átadás-átvételi) megállapodásának módosítása 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.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képvisel -testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

51/2012. (VIII.  03.) Ökt határozat

Tárgy: A Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája Tömörkény István Napközi Otthonos Óvoda tagintézményére
vonatkozó a Társulási Megállapodás melléklete (átadás-átvételi) megállapodásának módosítása
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Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta fenti tárgyú vonatkozó el terjesztést
és az alábbi döntést hozta:

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete elfogadta az el terjesztés 1.)
mellékletében szerepl  tartalommal a Tömörkényi Tömörkény Napközi Otthonos Óvoda
vonatkozásában az Átadás-átvételi megállapodás módosítását 2012. szeptember 1. napjával
való hatállyal.

4.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és felkéri Kató Pálné
jegyz t, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsát alkotó önkormányzatok képvisel -
testületei által jóváhagyott Átadás-átvételi megállapodás módosítás aláírására.
Végrehajtás határideje:  aláírást követ  soros képvisel -testületi ülés
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester

          Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje:  aláírást követ  soros testületi ülés id pontja

Határozatról értesítést kap:
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási  Tanácsa Elnöke (Csongrád)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet Vezet je (Csongrád) által
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása tagjai
- Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Igazgatója (Csongrád)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Irattár

6.) Napirend

Tárgy: El adó:
„Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek meg rzése és fejlesztése Forgó Henrik polgármester
érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” pályázat Kató Pálné jegyz
benyújtása 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.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képvisel -testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

52/2012. (VIII. 03.)  Ökt határozat

Tárgy: „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek meg rzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések
támogatására” pályázat benyújtása
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Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete pályázatot nyújt be a vidékfejlesztési miniszter
által kiírt Tanyafejlesztési Program (pályázat kódja: TP-1-2012.) keretében 1 db munkagép (BHTR-
2500 Tereprendez , függesztett, hidraulikusan állítható) és 1 db MTZ-1025 típusú traktor, mint
eszköz beszerzésére.

2.) Az 1.) pontban jelzett fejlesztési célkit zés becsült összköltsége: 10.744.200,- Ft (azaz: Tízmillió-
hétszáznegyvennégyezer-kett száz forint), ebb l az önkormányzat költségvetése terhére és általa
garantált saját forrás összege: 1.074.420,- Ft (azaz: Egymillió-hetvennégyezer-négyszázhúsz forint).
Az igényelt pályázati támogatás összege: 9.669.780.-Ft (azaz: Kilencmillió-hatszázhatvankilencezer-
hétszáznyolcvan forint).

3.) A Képvisel -testület a 2.) pontban jelzett saját forrás fedezetét tárgyévi költségvetési rendelete
fejlesztési tartalékából biztosítja, amennyiben a pályázati döntés áthúzódik a következ  évre, úgy a saját
forrás lekötés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete beruházási célkit zések fejezetének
eredeti el irányzatai között kerülhet meghatározásra az 1.) pontban konkretizált fejlesztési célkit zés
megjelölésével.

Végrehajtás határideje:  pályázat benyújtására 2012. 08. 31.
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  pályázat elbírálását követ  képvisel -testületi ülés

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

7.) Napirend

Tárgy: El adó:
Személyes gondoskodás nyújtó ellátásokról, azok igénybevételér l, Forgó Henrik polgármester
 valamint a fizetend  térítési díjakról szóló Önkormányzati rendelet-tervezet Kató Pálné jegyz

      véleményezése 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.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képvisel -testület kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az
írásban kiadott el terjesztés szerinti határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a képvisel -testület
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

53/2012. (VIII. 03.) Ökt határozat

Tárgy:  Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési díjakról
             szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése
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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. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva hozzájárul
tárgyi rendelet alkotásához.

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

Egyéb bejelentések

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatást adott a helyi adóbevételek alakulásáról, majd az önkormányzatot érint
jelent sebb jogszabály változásokról, feladatokról. Szólt még a 2012. évi II. félévi helyi adóértesít k
kézbesítésér l.

Az ülésen egyéb bejelentés, el terjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik polgármester úr
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 14,40 órakor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
                    polgármester jegyz


