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9/2012.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képvisel -testülete

2012. szeptember 14.-én (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.) Az Önkormányzat  2012. évi  módosított költségvetésér l szóló rendelete megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
             elnök

2.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetése I. félévér l szóló beszámoló elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

3.) Fogorvosi alapellátásra kötött szerz dés közös megegyezéssel való felbontása jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

4.) Tájékoztató az önkormányzatot érint   nemzeti köznevelési törvény módosításából ered  határid s feladatokról
 El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

5.) Csanytelek külterület 0267/12 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan m velési ág megváltoztatása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

6.) Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
             elnök

7.) Egyebek
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. szeptember 14.-én (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
Forgó János képvisel
Pet  Sándor képvisel
Kopasz Imréné képvisel

Távolmaradását bejelentette: Bali József képvisel
Márton Erzsébet képvisel

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

jegyz könyvezet ,
Tóth Józsefné Adó- és Pü. Irodavezet
Csányi László Adó- és Pü. Irodavez.h.
Varga Jánosné könyvvizsgáló
Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezet

Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képvisel ket és az ülésen tanácskozási joggal
résztvev ket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képvisel -testülete tagjai
közül 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:

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

Jegyz i beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

1.) Az Önkormányzat  2012. évi módosított költségvetésér l szóló rendelete megalkotása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
             elnök

2.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetése I. félévér l szóló beszámoló elfogadása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

3.) Fogorvosi alapellátásra kötött szerz dés közös megegyezéssel való felbontása jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

4.) Tájékoztató az önkormányzatot érint   nemzeti köznevelési törvény módosításából ered  határid s feladatokról
 El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

5.) Csanytelek külterület 0267/12 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan m velési ág megváltoztatása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

6.) Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök, Pet  Sándor PEFTB
         elnök
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7.) Egyebek

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

Forgó Henrik polgármester: A két ülés között eltelt id szakban tett intézkedésekr l, a fontosabb
eseményekr l szóló 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.

54/2012. (IX. 14.) Ökt határozat

Tárgy: Jegyz i beszámoló a lejárt határidej  határozatok végrehajtásáról

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a az 5/2012. (III. 01.) BM rendelet I. célterülethez
kapcsolódó, a település önfenntartó képességének javítását szolgáló eszközök beszerzésére támogatás igénylés benyújtásáról
szóló 30/2012. (IV. 27.) Ökt határozat, a Csanytelek külterület 044/28 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlan m velési ága megváltoztatásáról szóló 41/2012. (VII. 03.) Ökt határozat, a Csanytelek külterület 44/11.
hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan m velési ága megváltoztatásáról szóló 42/2012. (VII. 03.) Ökt
határozat, a Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézmény Tömörkény István Általános Iskola
tagintézményére vonatkozó a Társulási Megállapodás melléklete (átadás-átvételi) megállapodásának módosításáról szóló
50/2012. (VIII. 03.) Ökt határozat, a Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája Tömörkény István Napközi
Otthonos Óvoda tagintézményére vonatkozó a Társulási Megállapodás melléklete (átadás-átvételi) megállapodásának
módosításáról szóló 51/2012. (VIII. 3.) Ökt  határozat végrehajtásáról szóló, a jegyz  által írásban
beterjesztett beszámolót változtatás nélkül elfogadta.

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

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az Önkormányzat 1012. évi módosított költségvetésér l szóló rendelet Forgó Henrik polgármester
megalkotása Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
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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. Köszönetét fejezte ki a hivatali apparátus
lelkiismeretes munkájáért, amely nagyban hozzájárult az eredmények eléréséhez. Komoly er feszítéssel
tarthatónak ítélte az önkormányzat idei évi gazdálkodását. A hivatal felújítására elnyert pályázati forrás  (17
millió Ft összeg) megtérülésére fél éve várakozó, leellen rzött, helyszínen jóváhagyott ígérvény ellenére a
pénzügyi forrás lehet a fejlesztések saját ereje.

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 annak a ténynek, hogy az év 9 hónapjában hitel felvétele nélkül határid ben
teljesített kötelezettségvállalás mellett a sikeresen folyó gazdálkodás lehet séget ad a folyamatos m ködési
feltételek biztosítására. Indítványozta a rendelet- tervezet 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 5 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta az írásban beterjesztett el terjesztést, rendelet-
tervezetet  és  megalkotta az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetetésér l  szóló 13/2012.
(IX. 14.) önkormányzati rendeletét.

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat 2012. évi költségvetése I. félévér l szóló Forgó Henrik polgármester
beszámoló elfogadása 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 nem hangzott el.

Hozzászólás:

Varga Jánosné könyvvizsgáló: Elmondta, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete 2012. I. félévben is
konszolidált, kiegyensúlyozott. Fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. Rendelkezik
tartalékkal, a pályázatokhoz saját er vel, biztonsággal pályázhat. Az önkormányzat lehet ségein belül
nem kötelez  feladatokat is ellát, 2012. I. féléves gazdálkodása példaszer , pontos, átlátható, a
költségvetési egyensúlyt biztosító, adósság nélküli a gazdálkodás.  Megállapította,  hogy  a  2012.  I.
féléves beszámoló a jogszabályi el írásoknak megfelel en tartalmazza az Önkormányzat 2012. I. féléves
költségvetésének teljesülését. Az el terjesztés testületi tárgyalásra alkalmas.

Forgó Henrik polgármester: Megköszönte Varga Jánosné könyvvizsgáló tájékoztatását, majd elismer en
szól az önkormányzat költségvetése végrehajtásában közrem köd k magas szakmai színvonalú feladat
ellátásáról.
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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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:

55/2012. (XI. 14.) Ökt határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése I. félévér l szóló beszámoló jóváhagyása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetése I.
félévi végrehajtásáról szóló el terjesztést megtárgyalta és azt:

bevételi oldalon  404.323 E Ft községi szint  módosított el irányzat mellett
211.746 E Ft községi szint  halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (52,3 %)

 míg

kiadási oldalon 404.323 E Ft községi szint  módosított el irányzat mellett
197.031  E Ft községi szint  halmozott pénzforgalmi teljesítéssel   (48,7 %)

a csatolt 1.)-7.) mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá, a bizottsági és a könyvvizsgálói
vélemény figyelembevételével.

2.) A Képvisel -testület az önkormányzat 2012. évi költségvetése I. félévi záró bankszámla és
készpénzállományát 14.716 E Ft összeggel hagyja jóvá.

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:
Fogorvosi alapellátásra kötött szerz dés közös megegyezéssel való Forgó Henrik polgármester
felbontása jóváhagyása Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a feladatellátás alacsony finanszírozása
miatt nem folytatja tovább a tevékenységet a fogszakorvos. Indítványozta az el terjesztésben foglaltak
megvitatás utáni  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.

56/2012. (IX. 14.) Ökt határozat

Tárgy: Fogorvosi alapellátásra kötött szerz dés közös megegyezéssel való felbontása
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Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az általa Dr. Frankl Klára fogszakorvossal
Csanytelek község közigazgatási területére területi ellátási kötelezettséggel fogorvosi alapellátásra
2011. október 28. napján kötött feladat-ellátási szerz dés 2012. október 1. napjával közös
megegyezéssel való felbontására vonatkozó el terjesztést megtárgyalta, változtatás nélkül elfogadta azt, és
felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére és a megüresedett
fogorvosi álláshely betöltése érdekében tárgyalások folytatására a fogorvosi alapellátás önkormányzati
feladat biztosítása érdekében.

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos
Végrehajtásért felel s:    Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: következ  soros képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Dr. Frankl Klára fogszakorvos (Szeged)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz
- Irattár

4.) Napirend

Tárgy: El adó:
Tájékoztató az önkormányzatot érint  nemzeti köznevelési törvény Forgó Henrik polgármester
módosításából ered  határid s feladatokról Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés e jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az intézményátadással kapcsolatosan még több
kérdés jelenleg nem tisztázott. Indítványozta az el terjesztésben foglaltak megvitatás utáni  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.

57/2012. (IX. 14.) Ökt határozat

Tárgy: Köznevelési intézmény feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon m ködtetése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete  a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC.
törvény  (Nkt.) 74. § (5) bekezdésében foglaltakat alapul-véve  rögzíti, hogy az önkormányzat
költségvetésében rendelkezésre álló saját- és átengedett bevételei terhére - az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló -, az önkormányzat saját
tulajdonában lév Szent László Általános Iskola (jelenleg mint a Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási
Intézményének tagintézménye) Csanytelek, Szent László u. 4/a. sz. alatti ingó- és ingatlan vagyona Nkt.-ben rögzített
feltételekkel való

ködtetését nem köteles, de nem is képes  vállalni.

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

5.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek külterület 0267/12 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú Forgó Henrik polgármester
ingatlan m velési ág megváltoztatása Kató Pálné jegyz

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 : 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.

58/2012. (IX. 14.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek külterület 0267/12 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan m velési ág
megváltoztatása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a tulajdonában lév Csanytelek külterület
0267/12. hrsz-ú, 9831 m2 terület , eddigi szántó elnevezés  ingatlana velési ágát legel

velési ágra  változtatja, változatlan  m2 területtel.

2..)  Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy a m velési ág
változásával összefügg  költségek (az önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére való)
kifizetésér l 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:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai  (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

6.) Napirend
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Tárgy: El adó:
Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Forgó Henrik polgármester
Megállapodásának módosítása jóváhagyása Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
Pet  Sándor PEFTB elnök

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

Kató Pálné jegyz : 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 azt a képvisel -testület elé.

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.

59/2012. (IX. 14.) Ökt határozat

Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása jóváhagyása

Határozat

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  és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság tárgyra irányuló véleményét és ezen
határozathoz 1. mellékletként csatolt Társulási Megállapodás módosítását változtatás nélkül jóváhagyta.

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

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

Határozatról értesítést kap:
- Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Sándorfalva)
- 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

Egyéb bejelentések

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatást adott a helyi adóbevételek alakulásáról, majd az önkormányzatot érint
jelent sebb jogszabály változásokról, feladatokról, a 2013. évre vonatkozó központi pénzügyi változások
kihatásait, a feladat-finanszírozásra való áttérés lényegét kiemelve. Tájékoztatást adott a járások
kialakításával összefügg  önkormányzati és jegyz i feladatokról, az eddig általa adott adatszolgáltatásról, a
hivatal szervezetét, a köztisztvisel ket érint , hatáskör változásból ered  következményekr l. Említést tett
az államigazgatási feladatokról, hatáskörök változásával járó vagyonátadás lebonyolításának általa eddig
ismert voltáról, kiemelve, hogy nem tulajdonjog változás, hanem kezel i, használati jog átadásáról kell a
járási biztossal megállapodást aláírnia a település polgármesterének, utalva az általános iskolai oktatás
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állami feladattá válására. Kiemelte az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata kötelezettségének teljesítése
ütemezését, amelyet a vonatkozó központi jogszabályok megjelenése és tartalmi változása nagyban
befolyásolhat. Szólt még a Kistérségi Társulási feladatok és szervezeti változásból adódó döntések
id szer ségér l, az azt befolyásoló feladat-finanszírozás összegének ismerete hiánya okozta önkormányzati
költségvetést érint  tervezhet ség bizonytalansága általi vélelmezhet  következményekr l is.

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


