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Jegyzőkönyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 2009. november 09-én (hétfőn) du. 15,00
órakor  tartott  rendkívüli  nyílt üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Pető Sándor bizottság elnöke
Márton János bizottság tagja
Majzik József bizottság tagja

Távolmaradását bejelentette: Sinkó Jánosné bizottság tagja
Balog Károly bizottság tagja

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

jegyzőkönyvezető
Patainé Gémes Tímea szociális irodavezető,
Csányi László adó- és pü. irodavez.h.

Pető Sándor Bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mert a bizottság tagjai közül 3 tag jelen van, 2 tag távolmaradását bejelentette.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag
-  határozathozatal nélkül – 3 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1) Rendeletek véleményezése
a) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló,
b) Lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló, és
c) A köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló rendelet

Előadó: Kató Pálné jegyző

2) 2010. évi belső ellenőrzési és stratégiai terv véleményezése
Előadó: Kató Pálné jegyző

3) Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép- hosszú távú fejlesztési programja
véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

4) Kötelező közszolgáltatások költségelemzései megvitatása, elfogadása
a) A.S.A. Kft. 2008. évi költségelemzése.
b) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2008. és 2009. évi tevékenysége költségelemzése,
c) KÉBSZ Kft. – mint vízmű üzemeltető – település közműves ivóvíz ellátásáról szóló 2009. évi

költségelemzése
d) KÉBSZ Kft – mint diákélelmezést üzemeltető – étkezési térítési díj 2009. évi költségelemzése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

5) Fejlesztési célú folyószámla hitelkeret szerződés megkötése
Előadó: Kató Pálné jegyző

6) Támogatás igénylés benyújtása az EMVA program keretében rendezvénysátor beszerzésére
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Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

7) Egyebek

Zárt ülés keretében:
1) Bursa- Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása, véleményezése

Előadó: Kató Pálné jegyző

1) Napirend

Tárgy: Előadó:
Rendelet- tervezetek véleményezése Kató Pálné jegyző

1/a)

Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet- tervezet véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy az önkormányzat által nyújtott szociális
ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata elsősorban az Alkotmánybíróság 48/2009. (IV. 24.) AB
határozata és a Ket. 2009. október 1-jei hatályba lépése okán szükséges. Részletesen ismertette a
rendeletmódosításokat. Javasolta a rendelet- tervezet megvitatása után annak változtatás nélküli képviselő-
testület elé terjesztését azzal, hogy tárgyi rendelet- tervezetet az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében
tárgyalta, elfogadta és változtatás nélküli javaslattal terjeszti be azt a képviselő- testület ülésére.
Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton János bizottság tagja: Egyetértett a rendelet módosításával, javasolta annak változtatás nélküli
képviselő- testület elé terjesztését.

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 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta:

59/2009. (XI. 09.) PEFTB határozat

Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet- tervezet véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta tárgyi
előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzata 28. §-a (2) bek. er)
pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

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

b)

Lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló rendelet- tervezet véleményezése

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy a Ket. hatályba lépésével összefüggően elsősorban eljárásjogi
szabályok módosítása okán kezdeményezte a rendelet 4. §-ában rögzített, az ügyfél által a kérelemhez
csatolandó mellékletek beszerzése módja változtatását. Szintén a Ket. módosítása okán válik szükségessé a
kérelmek véleményezése 30 napról 22 munkanapra való változtatása. A rendelet 9. §-a (2) bek. b)
pontjában és a 10. §-a (10) bekezdésében szereplő „önhibáján kívüli” szöveg törlését kezdeményezte a
szociális rendeletnél már leírt Alkotmánybírósági döntésre visszahivatkozva. A gyakorlati tapasztalok
alapján a rendelet függelékeként kiadott adatlap Ket. szabályaihoz való igazítása okán módosul, illetve
kiegészül. Javasolta a rendelet- tervezet megvitatása után annak változtatás nélküli képviselő- testület elé
terjesztését. Hozzáfűzte, hogy tárgyi rendelet- tervezetet az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében
tárgyalta, elfogadta és változtatás nélküli javaslattal terjeszti be azt a képviselő- testület ülésére.

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 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta:

60/2009. (XI. 09.) PEFTB határozat

Tárgy: Lakáscélú önkormányzati támogatásokról  szóló rendelet- tervezet véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta tárgyi
előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzata 28. §-a (2) bek. er)
pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

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

c)

A köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló rendelet- tervezet véleményezése

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy a rendelet- tervezetet a Ket.-hez való igazítása, szövegkörnyezet
nyelvtani pontosítása, elírások javítása okán terjesztette be véleményezésre.  Javasolta a rendelet- tervezet
megvitatása után annak változtatás nélküli képviselő- testület elé terjesztését azzal, hogy  tárgyi rendelet-
tervezetet az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta, elfogadta és változtatás nélküli javaslattal
terjeszti be azt a képviselő- testület ülésére.
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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 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta:

61/2009. (XI. 09.) PEFTB határozat

Tárgy: A köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló rendelet- tervezet véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta tárgyi
előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzata 28. §-a (2) bek. er)
pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

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

2) Napirend

Tárgy: Előadó:
 Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési Kató Pálné jegyző
és stratégiai terve véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső
ellenőrzési és stratégiai tervet a képviselő- testületnek az előző év november 15. napjáig kell jóváhagynia.
A belső ellenőr által elkészített ellenőrzési terv a Pénzügyminisztérium által közzétett módszertani
útmutató és a nemzetközi ellenőrzési standardok alapján készült a helyi sajátosságok figyelembe vételével.
A belső ellenőrzési tervet és stratégiai tervet áttanulmányozva megállapította, hogy a 2010. évi belső
ellenőrzési terv az önkormányzat stratégiai céljaival összhangban áll. Részletesen ismertette a belső
ellenőrzési és stratégiai tervet és javasolta annak elfogadását és képviselő- testület elé terjesztését, mint
annak beterjesztésére kötelezett.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pető Sándor bizottság elnöke:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés változtatás
nélküli elfogadását, annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből
megállapította, hogy a bizottság egyhangú 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta
azt és az alábbi határozatot hozta.

62/2009. (XI. 09.) PEFTB határozat
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Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi belső ellenőrzési és stratégiai tervének
           véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő- testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta tárgyi
előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzata 28. §-a(1) bek. er.)
pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

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

3) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép- hosszú-távú Kató Pálné jegyző
fejlesztési programja véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző:  Napirendet ismertetve elmondta, évek óta gyakorlattá vált, hogy a képviselő- testület
meghatározza a rövid, közép- hosszú távú tervét, amely iránymutatást ad az éves költségvetési koncepció
és költségvetés elkészítéséhez aktualizálva a feladatokat, és az alapja a köztisztviselőkkel szemben
támasztott teljesítmény követelményeknek. Javasolta a beterjesztett program elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Majzik József bizottság tagja: Javasolta a fejlesztési program elfogadását.

Pető Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti rendelet-
tervezetet, melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az
alábbi határozatát hozta meg.

63/2009. (XI. 09.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata rövid, közép- hosszú távú fejlesztési programja
véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő- testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta tárgyi
előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzata 28. §-a (3)
bekezdés h) pontjában biztosított
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egyetértési joggal terjeszt a  képviselő- testület elé megtárgyalásra, változtatás nélküli elfogadásra.

Határozatról értesítést kap:
Képviselő- testület tagjai (Helyben)

4) Napirend

Tárgy: Előadó:
Kötelező közszolgáltatások költségelemzései Kató Pálné jegyző
megvitatása, véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

a)

A.S.A. Kft 2008/2009. évi költségelemzése véleményezése

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló módosított
2000. évi XLIII. törvény 25. §-a (4) bekezdése értelmében a közszolgáltatónak a közszolgáltatás rendjére
és módjára tekintettel részletes költségelemzést kell készítenie jelen tv. ue. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján, melyet a jegyző terjeszt a Képviselő- testület elé. A megküldött költségelemzést áttanulmányozva
arra a következtetésre jutott, hogy az abban foglaltak megfelelnek a fenti jogszabályban rögzített
közszolgáltatóra vonatkozó rendelkezéseknek. Ismertette az A.S.A. Kft költségelemzését. Elmondta, hogy
a szolgáltató 2010. évre tervezett árbevétele 5 %-os díjemeléssel teljesíthető. Javaslatot tett a
költségelemzés elfogadására és Képviselő- testület elé terjesztésére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pető Sándor bizottság elnöke:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés változtatás
nélküli elfogadását, annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből
megállapította, hogy a bizottság egyhangú 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta
azt és az alábbi határozatot hozta.

64/2009. (XI. 09.) PEFTB határozat

Tárgy: A.S.A. Kft 2008/2009. évi költségelemzéséről szóló tájékoztatás elfogadására javaslat

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta az A.S.A. Kft.
2008/2009. évi költségelemzéséről szóló tájékoztatást, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és
működési szabályzata 28. §-a (3) bekezdés f) pontjában biztosított

egyetértési joggal terjeszt

változtatás nélküli elfogadásra a képviselő- testület elé.

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

b)

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2009. évi tevékenysége költségelemzése véleményezése
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Kató Pálné jegyző: Ismertette a kéményseprő ipari közszolgáltatás végzésével megbízott Csomifüst Kft.
kéményseprő- ipari közszolgáltatás tevékenységéről szóló beszámolóját, amely alapja a 2010. évi díjtétel
megállapításának. Elmondta, hogy minden körülményt mérlegelve átlagban 5 %-os díjtétel emelkedést
irányzott elő a szolgáltató.  Javaslatot tett a költségelemzés megvitatására, annak  elfogadására és
Képviselő- testület elé változtatás nélküli beterjesztésére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pető Sándor bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés változtatás
nélküli elfogadását, annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből
megállapította, hogy a bizottság egyhangú 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta
azt és az alábbi határozatot hozta.

65/2009. (XI. 09.) PEFTB határozat

Tárgy: Kéményseprő- ipari közszolgáltatás 2009. évi tevékenysége költségelemzéséről tájékoztatás
            elfogadására javaslat

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta a kéményseprő-
ipari közszolgáltatás 2009. évi tevékenysége költségelemzéséről szóló tájékoztatást, melyet a képviselő-
testület és szervei szervezeti és működési szabályzata 28. §-a (3) bekezdés f) pontjában biztosított

egyetértési joggal terjeszt

változtatás nélküli elfogadásra a képviselő- testület elé.

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

c)

KÉBSZ Kft – mint vízmű üzemeltető település közműves ivóvíz ellátásáról szóló 2009. évi
költségelemzése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy a KÉBSZ Kft, mint a községi vízműnek
üzemeltetője elkészítette a tárgyévi önköltség kalkulációját, melyet a 2009. évi vízdíj tételeinek
meghatározásánál figyelembe kell venni. Javaslatot tett a költségelemzés megvitatása utáni elfogadására és
Képviselő- testület elé terjesztésére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pető Sándor bizottság elnöke:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés változtatás
nélküli elfogadását, annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből
megállapította, hogy a bizottság egyhangú 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta
azt és az alábbi határozatot hozta.
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66/2009.(XI. 09.) PEFTB határozat

Tárgy: KÉBSZ Kft. – mint vízmű üzemeltető – település közműves ivóvíz ellátásáról szóló 2009. évi
költségelemzése elfogadására javaslat

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta a KÉBSZ Kft.
– mint vízmű üzemeltető – település közműves ivóvíz ellátásáról szóló 2009. évi költségelemzését, melyet
a  képviselő-  testület  és  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzata  28.  §-a  (3)  bekezdés  f)  pontjában
biztosított

egyetértési joggal terjeszt

változtatás nélküli elfogadásra a képviselő- testület elé.

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

d)

KÉBSZ Kft – mint diákélelmezést üzemeltető – étkezési térítési díj 2009. évi költségelemzése

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy a diákélelmezést folytató KÉBSZ Kft
elkészítette a tárgyévi önköltség kalkulációját, melyet a 2010. évi étkezési térítési díjak meghatározásánál
figyelembe kell venni, amely minimum 5 %-os emelést jelent. Javaslatot tett a költségelemzés megvitatása
utáni elfogadására és Képviselő- testület elé terjesztésére.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Majzik József bizottság tagja: Mivel az energia árak és az élelmiszerárak is növekedtek és növekednek a
jövőben is, támogatta az étkezés térítési díjának emelését.

Pető Sándor bizottság elnöke:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés változtatás
nélküli elfogadását, annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből
megállapította, hogy a bizottság egyhangú 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta
azt és az alábbi határozatot hozta.

67/2009. (XI. 09.) PEFTB határozat

Tárgy: KÉBSZ Kft. – mint diákélelmezést üzemeltető – étkezés térítési díj költségelemzése elfogadására
javaslat

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta a KÉBSZ Kft.
– mint vízmű üzemeltető – település közműves ivóvíz ellátásáról szóló 2009. évi költségelemzését, melyet
a  képviselő-  testület  és  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzata  28.  §-a  (3)  bekezdés  f)  pontjában
biztosított

egyetértési joggal terjeszt

változtatás nélküli elfogadásra a képviselő- testület elé.
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Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyző és általa
Képviselő- testület tagjai (Helyben)

5) Napirend

Tárgy: Előadó:
Fejlesztési célú folyószámla hitelkeret szerződés megkötése Kató Pálné jegyző
tárgyú előterjesztés véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a számlavezető pénzintézettel 2007.
december 14-én kötött fejlesztési célú folyószámla hitelkeret szerződés 2009. december 13-án lejár. A
jelenlegi keret 15 millió forint, mely az önkormányzat rövid-, közép- és hosszú- távú fejlesztési programja
megvalósítását rugalmasan és eredményesen szolgálja. A keret meglétével garantálható a folyamatban lévő,
valamint a jövőben indítandó fejlesztési célkitűzések pályázati saját forrás igénye. Hangsúlyozta, hogy az
önkormányzatok számára előírt hitelkorlát számítás paraméterei nem veszélyeztetik a fennálló
hitelszerződéseket és a jelenlegi fejlesztési célú hitelkeret igénylést. Javasolta az előterjesztés megvitatása
után annak változtatás nélküli képviselő- testület elé terjesztését.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton János bizottság tagja: Egyetértett az előterjesztésben szereplő 15 millió forint hitelkeret
meghatározásával.

Pető Sándor bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés változtatás
nélküli elfogadását, annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből
megállapította, hogy a bizottság egyhangú 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta
azt és az alábbi határozatot hozta.

68/2009. (XI. 09.) PEFTB határozat

Tárgy: Fejlesztési célú folyószámla- hitelkeret szerződés megkötése a Szegvár és Vidéke
Takarékszövetkezettel

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta tárgyi
előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzata 28. §-a (3) bek. e)
pontjában biztosított

egyetértési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt  a képviselő- testület elé  elfogadásra.

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

6) Napirend
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Tárgy: Előadó:
Támogatás igénylés benyújtása az EMVA program keretében Forgó Henrik polgármester
rendezvénysátor beszerzésére Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a 122/2009. (IX. 17.) FVM
rendelet alapján az MVH a 141/2009. (X. 5.) közleménye tartalmazza az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó (EMVA) a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatások igénylési rendjét. E programkörben pályázható a rendezvénysátor
beszerzése. Eredményes pályázat esetén a nettó (ÁFA- nélküli) bekerülési költség 100%-a nyerhető el
támogatásként. A fenti beruházás becsült összköltsége 1.839 eFt. Ebből az igényelt támogatás összege
1.471 eFt. Az önkormányzat által garantálandó saját forrás fedezet: 368 eFt. Javasolta az előterjesztés
megvitatása után annak változtatás nélküli képviselő- testület elé terjesztését.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pető Sándor bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés változtatás
nélküli elfogadását, annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből
megállapította, hogy a bizottság egyhangú 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta
azt és az alábbi határozatot hozta.

69/2009. (XI. 09.) PEFTB határozat

Tárgy: Támogatás igénylés benyújtása az EMVA program keretében rendezvénysátor beszerzésére

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta tárgyi
előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzata 28. §-a (3) bek. i)
pontjában biztosított

egyetértési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt  a képviselő- testület elé  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 a zárt ülésen megjelentek részvételét és az ülést befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Pető Sándor Kató Pálné
PEFTB elnök    jegyző


