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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
mellett működő

Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság

2009. szeptember  10-én (csütörtökön) du. 14,00 órakor
megtartott soros ülésének

Jegyzőkönyve
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Jegyzőkönyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 2009. szeptember 10-én (csütörtökön)
du. 14,00  órakor  tartott  soros nyílt üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Pető Sándor bizottság elnöke
Balog Károly bizottság tagja
Márton János bizottság tagja
Sinkó Jánosné bizottság tagja

Távolmaradását bejelentette: Majzik József bizottság tagja

Tanácskozási joggal megjelent: Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző
Bori Sándorné jegyzői Irodavezető,

jegyzőkönyvezető

Pető Sándor Bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mert a bizottság tagjai közül 4 tag jelen van, egy tag távolmaradását bejelentette.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag
-  határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal egyetértett.

Napirend:

1) Dél-alföldi Regionális ivóvízminőség-javító Konzorciumi tagság fenntartása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

2) Csanytelek, Kossuth utcai  ingatlan vásárlása kezdeményezésének véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

3) Bursa-Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

4) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Hulladékgazdálkodási Terve felülvizsgálata
véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

5) Egyebek

1) Napirend

Tárgy: Előadó:
Dél-alföldi Regionális ivóvízminőség-javító Konzorciumi Forgó Henrik polgármester
tagság fenntartása Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)



Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a képviselő- testület döntése alapján az önkormányzat
az ivóvízminőség-javító program keretében jelenleg tagja a Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség javító
Konzorciumnak. A konzorcium keretében az ivóvízminőség javító technológiát megterveztették,  melynek
elvi vízjogi engedélyeztetése után a pályázat ezen fázisa lezárul. A vízügyi és az ÁNTSZ szakemberei
véleménye szerint a csanyteleki ivóvíz minősége stabil, megbízható, ezért kérelmünk van beadva a
programban való részvétel beszüntetésére. A vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatásáig célszerű a
konzorcium tagjának maradni, majd a vízjogi engedély birtokában külön képviselő- testületi döntéssel a
konzorciumból kilépni. Hozzáfűzte, hogy ezt követően újabb testületi döntéssel más (Csongrád város által
alapított), a település érdekeit szolgáló konzorciumba lesz érdemes belépni. Erről a Polgármester úr fog a
későbbiekben bővebb tájékoztatást adni. Javasolta az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pető Sándor bizottság elnöke:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását,
annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a
bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta.

46/2009. (IX. 10.) PEFTB határozat

Tárgy: Dél- alföldi Regionális ivóvízminőség-javító Konzorciumi tagság fenntartása véleményezése

Határozat

A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében
tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzata 28. §-
a(1) bekezdése eh) pontjában biztosított

véleményezési jogával élve terjeszt

a Képviselő- testület elé változatlan tartalommal és formában történő elfogadásra.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyző és általa
Képviselő- testület tagjai (Helyben)

2) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek, Kossuth utcai ingatlan vásárlása Forgó Henrik polgármester
kezdeményezésének véleményezése Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy az önkormányzat 2009. évi rövid, közép- és
hosszú-távú fejlesztési programjával összhangban a 2009. évi elfogadott költségvetési rendeletében
ingatlan vásárlások címszó alatt forráskeret került elkülönítésre. A település csatornázási munkái a
következő ciklusban aktuálissá válnak, ezért célszerű olyan folyékony hulladék  tisztítására alkalmas helyen
lévő telket vásárolni, amely az átadó művek kialakítására megfelelő.  Lehetőség nyílt egy ilyen terület,
Csanytelek, belterület 364/1 hrsz-ú ingatlan, 300.000,-Ft-os áron történő megvásárlására. Ehhez kérte a
Bizottság támogatását.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:



Balog Károly bizottság tagja: Támogatta az ingatlan megvásárlását, a hosszú- távú fejlesztési program
elindításához.

Pető Sándor bizottság elnöke:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását,
annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a
bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta.

47/2009. (IX. 10.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek, Kossuth utcai ingatlan vásárlása kezdeményezése véleményezése

Határozat

A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében
tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzata 28. §-a
(1) bekezdése eh) pontjában biztosított

véleményezési jogával élve terjeszt

a Képviselő- testület elé változatlan tartalommal és formában történő elfogadásra.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyző és általa
Képviselő- testület tagjai (Helyben)

3)  Napirend

Tárgy: Előadó:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Kató Pálné jegyző
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 2010. évre is
lehetősége van az önkormányzatnak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra, amely a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára
bizonyos mértékű esélyteremtés. A kiírt pályázat elbírálása helyben történik, a támogatás havi összegét
pályázónként állapítja meg az önkormányzat. Ismertette az ösztöndíjpályázat jogszabályi hátterét.
Elmondta, hogy tárgyi napirendet a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
napirendje keretében tárgyalta és javasolta a pályázaton való részvételt, akként, hogy pályázónként a
támogatás összege a 2009. évben megállapított 3.500,-Ft- legyen.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Sinkó Jánosné bizottság tagja: Csatlakozott a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság véleményéhez, szintén támogatta a csatlakozást.

Pető Sándor bizottság elnöke:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását,
annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a
bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta.



48/2009. (IX. 10.) PEFTB határozat

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
           véleményezése

Határozat

A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében
tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzata 28. §-a
(3) bekezdése i) pontjában biztosított

egyetértési jogával élve terjeszt

a Képviselő- testület elé változatlan tartalommal és formában történő elfogadásra.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyző és általa
Képviselő- testület tagjai (Helyben)

4) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Hulladékgazdálkodási Forgó Henrik polgármester
Terve felülvizsgálata véleményezése Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása
Hulladékgazdálkodási Terve felülvizsgálata aktuálissá vált. A terv felülvizsgálatát a tervet készítő  Vikona
Környezetgazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató BT végzi, a vállalkozási szerződés tervezetét a Csongrádi
Kistérség Többcélú Társulása véleményeztetésre megküldte az önkormányzat képviselő- testületének.
Javasolta a vállalkozási szerződés megkötésének támogatását, amely 125.000,- Ft + ÁFA összegű, az
önkormányzat 2009. évi költségvetése fedezete adott.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pető Sándor bizottság elnöke:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását,
annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a
bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta.

49/2009. (IX. 10.) PEFTB határozat

Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Hulladékgazdálkodási Terve felülvizsgálata
            véleményezése

Határozat

A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében
tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzata 28. §-a
(1) bekezdése er) pontjában biztosított

véleményezési jogával élve terjeszt

a Képviselő- testület elé változatlan tartalommal és formában történő elfogadásra.



Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyző és általa
Képviselő- testület tagjai (Helyben)

Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el így Pető Sándor bizottság elnöke
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Pető Sándor Kató Pálné
PEFTB elnök    jegyző


