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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
mellett működő

Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság

2009. március  27-én (pénteken) de. 9,00 órakor
megtartott soros ülésének

Jegyzőkönyve
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Jegyzőkönyv
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Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 2009. március 27-én (pénteken) de.
9,00  órakor  tartott  soros 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
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, két tag távolmaradását bejelentette.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag
-  határozathozatal nélkül – 3 igen szavazattal egyetértett.

1) Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet- tervezet
véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

2) Az önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól szóló rendelet  hatályon kívül helyezése az
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 7/2008. (V. 28.) Ökt rendelet
módosításával
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló rendelet- tervezet véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

4) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet- tervezet módosítása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

5) Az önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa felosztása véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

6) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2009. évi közbeszerzési terve
véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

7) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2009. évi közbeszerzési szabályzata
módosítása véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

8) A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzési eljárások rendjéről szóló szabályzat
véleményezése
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Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

9) Csanytelek Község Önkormányzata Közfoglalkoztatási Terve tervezete véleményezése
   Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

10) Az önkormányzat 2008. évről szóló éves belső ellenőrzési jelentés véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

11) Csanytelek, Kossuth u. 17. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ág változtatására
javaslat
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

12) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ épületének energetikai korszerűsítése pályázat
benyújtásának véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

13) Egyebek

1) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Kató Pálné jegyző
szóló rendelet- tervezet véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy a beszámoló központi szabályozókban
megadott szempontokra épül, mely átfogó képet nyújt a 2008. évi gazdálkodásról. Részletesen ismertette a
beszámolóban foglaltakat, majd javasolta a rendelet módosításáról szóló tervezet megvitatás utáni
elfogadását és annak – változtatás nélküli – testület elé terjesztését.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett költségvetési rendelet- tervezet  képviselő-
testület elé terjesztését. 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.

10/2008. (III. 27.) PEFTB határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 2009. március 27. napján tartott ülésén
megtárgyalta az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet- tervezetét a
település polgármestere és jegyzője előterjesztésében.

A bizottság az Ügyrendi Bizottság jogszabályi hátterére irányuló javaslatára támaszkodva, szakmai
szempontokat alapul véve, azt alkalmasnak tartva, az önkormányzat és szervei szervezeti és működési
szabályzata 28. § (3) bekezdése b) pontjában biztosított jogkörében eljárva

egyetértési joggal terjeszti a tárgyi rendelet- tervezetet képviselő- testület elé megtárgyalásra, változtatás nélküli elfogadásra.
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Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyző és általa
Képviselő- testület tagjai (Helyben)

2) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól Kató Pálné jegyző
szóló rendelet hatályon kívül helyezésének kezdeményezése

(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy az önkormányzat 2007. augusztusában átadta az általa alapított
szociális intézmény fenntartói jogát a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján és kétoldalú megállapodás
szerint a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának így nem direkt, hanem közvetett módon hoz döntést
az intézményre vonatkozóan a Társulási Tanács által. Tekintettel arra, hogy a szociális intézményben
nyújtandó kötelező alapszolgáltatások és szakosított ellátások igénybe vétele feltételeit az Szt. szabályozza,
ezért  rendeletben való megismétlése indokolatlan, az AB döntése értelmében felesleges is, mivel
túlszabályozáshoz vezet. Kezdeményezte fenti tárgyú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését és
új más tárgyú, az Szt. felhatalmazása szerinti rendelet alkotását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pető Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta fenti tárgyú rendelet hatályon kívül helyezését,
melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi
határozatát hozta meg:

11/2009. (III. 27.) PEFTBB határozat

Tárgy: Az önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése
véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta az
önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése előterjesztést,
melyet az SZMSZ 28. §-a (3) bek. f) pontjában biztosított

egyetértési 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:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,  Kató Pálné jegyző
igénybevételéről, és a fizetendő térítési díjakról szóló
rendelet megalkotása véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi)
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Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a Társulási Tanácsnak nincs
rendeletalkotási joga, ezért döntéseit a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. törvény 13. §-a értelmében határozat formájában hozza meg, ugyanakkor az Szt. a
szociális intézmény fenntartója számára rendeletben való szabályozást ír elő. Az önkormányzás jogán a
szociális intézményben nyújtandó szolgáltatások igénybevételének díjtétele megállapítása nem vitatható el a
település önkormányzatától. A túlszabályozás elkerülése érdekében, javasolta, hogy a társulási tanács által
jóváhagyott, a helyi képviselő- testület által elfogadásra javasolt intézményi szakmai programot emelje be a
képviselő- testület tárgyi rendelet 4. mellékleteként. Ezzel eleget tesz a képviselő- testület az Szt. szerinti
rendeletalkotási kötelezettségének és biztosítja az intézmény működési engedélyéhez szükséges alapiratok
társulási tanács általi jóváhagyása lehetőségét és minden társult önkormány intézménye egységes szerkezeti
feladat- ellátását az adott szociális intézmény szakmai programja révén.
Ahhoz, hogy a szociális intézmény feladat-ellátása finanszírozható legyen, szükséges a szociális
szolgáltatásokat igénybevevők szociális helyzetéhez és anyagi, jövedelmi viszonyaihoz igazodó intézményi
térítési díj kiszabása, amelyet az árak és díjak megállapítására vonatkozó törvény értelmében jogszabályban
rögzítetten kell érvényre juttatni. Ismertette az intézményi térítési díjak megállapítására vonatkozó
szabályokat. Javasolta a rendelet- tervezet megvitatás utáni elfogadását és annak – változtatás nélküli –
testület elé terjesztését, a háttérszámítások függelékben való csatolásával.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett rendelet- tervezet változtatás nélküli képviselő-
testület elé terjesztését. 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.

12/2009. (III. 27.) PEFTBB határozat

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, igénybevételéről és fizetendő térítési
díjakról szóló rendelet megalkotása véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta tárgyi rendelet-
tervezetet, melyet az SZMSZ 28. §-a (3) bek. f) pontjában biztosított

egyetértési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

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

4) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló Kató Pálné jegyző
rendelet módosítására javaslat

(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Hangsúlyozta, hogy az évek óta bevett gyakorlatot erősítve ismét egységes
szerkezetbe terjesztette be tárgyi rendelet- tervezetet megvitatásra és javaslattételre, melynek módosítását
az Szt. aktuális változásai tették szükségessé. Felhívta a bizottság tagjai figyelmét, hogy a könnyebb
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eligazodás érdekében a módosításokat dőlt betűvel jelezte. Részletesen ismertette a változásokat. Javasolta
a rendelet- tervezet megvitatás utáni elfogadását és annak – változtatás nélküli – testület elé terjesztését.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett rendelet- tervezet változtatás nélküli képviselő-
testület elé terjesztését. 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.

13/2009. (III. 27.) 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 rendelet-
tervezetet, melyet az SZMSZ 28. §-a (3) bekezdésében biztosított

egyetértési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

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

5) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa felosztása  Kató Pálné jegyző
véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy a 2008-as év költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló
részeként meghatározásra került az önkormányzat előző évi pénzmaradványa, melynek összege 9.119.-
eFt. Javasolta, hogy az igénybe vehető pénzmaradványból 5.000.000,- Ft a megújuló energiaforrások
hasznosításához és az energia megtakarítást eredményező fejlesztési, felújítási célkitűzések megvalósítása
során önerő fedezetre, 4.128.159.- Ft működési célú általános tartalékra kerüljön felosztásra.

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.

14/2009. (III. 27.) PEFTB határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa felosztása véleményezése

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

egyetértési jogával élve terjeszti

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

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

6) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete Kató Pálné jegyző
2009. évi közbeszerzési terve véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a közbeszerzésekről szóló módosított 2003. évi
CXXIX. törvény 22. §-a (1) bek d) pontja szerinti ajánlatkérőkén a Kbt. 5. §-a értelmében évente
közbeszerzési tervet kell készítenie az önkormányzatnak az adott év április 15-ig. A közbeszerzési törvény
értékhatárai 2009. április 1-től megváltoznak, az új eljárásrend szerint az egyszerű és a nemzeti
eljárásrendek összevonására kerül sor. Ismertette az értékhatárokat és ezek figyelembe vételével elkészített
közbeszerzési tervet.

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.

15/2009. (III. 27.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2009. évi közbeszerzési terve
véleményezése

Határozat

A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében
megtárgyalta tárgyi előterjesztést, az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzata 28. §-a
(1) bekezdésében biztosított

véleményezési jogával élve terjeszti

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

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

7) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata közbeszerzési Kató Pálné jegyző
szabályzata módosítása véleményezése
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(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a közbeszerzésekről szóló többször
módosított 2003. évi CXXIX. törvényt és a 2008. évi CVIII. törvény jelentősen módosította, több lépcsős
hatályba léptető rendelkezéssel, melyből a 2009. április 1. napja a legközelebbi időpont, majd 2009.
október 1. és 2010. január 1. és július 1. napjával is változást hoz magával. Április 1-től megszűnik a Kbt.
4. melléklete szerinti szolgáltatások beszerzésére eddig alkalmazott egyszerűsített eljárás és két eljárás rend
marad meg a közösségi eljárásrend és a korábbi nemzeti és egyszerű eljárás összevonásából kialakult
egyszerű eljárás. Fontos kitétel, hogy a közbeszerzési eljárások nagyobb nyilvánosságának biztosítása okán
a Kbt. kategorikusan szabályozza, hogy az eljárás során ki mit, hogyan és mikor köteles honlapján
megjeleníteni. Részletesen ismertette a közbeszerzési eljárás szabályait.

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.

16/2009. (III. 27.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata  közbeszerzési szabályzata véleményezése

Határozat

A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében
megtárgyalta tárgyi előterjesztést, az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzata 28. § (1)
bekezdésében pontjában biztosított

véleményezési jogával élve terjeszti

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

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

8) Napirend

Tárgy: Előadó:
A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzési Kató Pálné jegyző
eljárások rendjéről szóló szabályzat véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX törvény
módosítása következtében 2008. április 1-től megszűnik a korábbi egyszerű közbeszerzési eljárás, a
nemzeti értékhatárok szintje a korábbi egyszerű eljárások értékhatárának szintjére csökken. Szabályozni
szükséges a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárokat el nem érő
beszerzésekkel kapcsolatos eljárás rendet is. A jelenlegi értékhatárok árubeszerzés és szolgáltatások
esetében 8.000 e Ft-ig, építési beruházások esetén 15.000 e Ft nettó becsült értékig terjednek.  A
szabályzat a jelzett értékhatár alatti áru és készletbeszerzések, szolgáltatások, beruházások, felújítások,
rekonstrukciós munkálatok, terv készítések beszerzésére irányuló eljárásrendet rögzíti.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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.

17/2009. (III. 27.) PEFTB határozat

Tárgy: A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzési eljárások rendjéről szóló  szabályzat
véleményezése

Határozat

A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében
megtárgyalta tárgyi előterjesztést, az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzata 28. § (1)
bekezdésében biztosított

véleményezési jogával élve terjeszti

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

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

9) Napirend
Tárgy: Előadó:

Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi Kató Pálné jegyző
Közfoglalkoztatási tervének tervezete véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy 2009. január 1-jei hatállyal módosított Szt.
értelmében jelentősen változott az aktív korúak ellátására, segélyezésére, illetve a közfoglalkoztatásra
vonatkozó összefüggő szabályozás.  A jövőben jóval nagyobb hangsúlyt kap a közcélú foglalkoztatás,
melyet az állami foglalkoztatási szolgálattal együttműködve kell az önkormányzatoknak megszervezni az
„Út a munkához” program keretében. Az aktív korúak ellátására jogosult személlyel közcélú munkára
legalább évi 90 munkanapra és legalább napi hat órai munkavégzésre kell határozott idejű munkaviszonyt
létesíteni. Ismertette az Szt. közfoglalkoztatási terv tartalmára vonatkozó előírások szerint elkészített
közfoglalkoztatási tervet, melyet a Dél- alföldi Regionális Munkaügyi Központ Csongrádi Kirendeltsége és
a Szociálpolitikai kerekasztal előzetesen véleményezett és változtatás nélkül terjesztette azt a képviselő-
testület elé elfogadásra.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett tervezet változtatás nélküli képviselő- testület
elé terjesztését. 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.

18/2009.(III. 27.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervének tervezete
véleményezése

Határozat
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A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében
megtárgyalta tárgyi előterjesztést, az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzata 28. § (1)
bekezdése ed) pontjában biztosított

véleményezési jogával élve terjeszti

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

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

10) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat 2008. évről szóló belső ellenőrzési jelentése  Kató Pálné jegyző
véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Ismertette a belső ellenőr által 2008. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről
szóló beszámolót. Emlékeztette a bizottság tagjait arra, hogy az összefoglalóba foglalt ellenőrzésekről az
elmúlt év folyamán minden ellenőrzés megtörténte után már kaptak tájékoztatást.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton János bizottság tagja: Egyetértően támogatta a beterjesztett javaslatot elfogadását.

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.

19/2009. (III. 27.) PEFTB határozat

Tárgy: 2008. évi belső ellenőrzésről szóló beszámoló véleményezése

Határozat

A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében
tárgyalta Csanytelek Község Önkormányzata 2008. évi belső ellenőrzéséről készült belső ellenőrzési
jelentést, melyet

változatlan tartalommal és formában

terjeszt elfogadásra a Képviselő- testület elé.

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

11)   Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek, Kossuth u. 17. sz. alatti önkormányzati Kató Pálné jegyző
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tulajdonú ingatlan művelési ág változtatása

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy az illetékes építési hatóság határozata alapján elvégzett Csanytelek,
Kossuth u. 17. sz. alatti lakóház teljes bontása után elkezdődik a terület bekerítése és ezt követően egy
szórt köves borítású parkolásra alkalmas terület kialakítása, amely lehetővé teszi a hivatali ügyfelek, a
gazdasági társaság ügyfelei és alkalmazottai számára a gépkocsik tárolását. Az ingatlan-nyilvántartásról
szóló módosított 1997. évi CXLI. törvény értelmében, mint az ingatlan tulajdonosa az ingatlan művelési
ágában bekövetkezett változásokról 30 napon belül köteles bejelentést tenni az illetékes ingatlanügyi
hatósághoz. Ahhoz, hogy a bejelentés átvezetésre is megtörténjen a fenti jogszabály értelmében a
képviselő- testületnek döntését határozatba kell foglalnia és ezzel együtt kell beterjeszteni a kérelmet
elbírálásra.

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.

20/2009. (III. 27.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek, Kossuth u. 17. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ág változtatása
véleményezése

Határozat

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

véleményezési jogával élve terjeszti

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

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

12)     Napirend

Tárgy: Előadó
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ épület Kató Pálné jegyző
energetikai korszerűsítése pályázat benyújtása véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy jelenleg a KEOP-2009-5.3.0/B azonosító
számú pályázat kiírás alapján lehetőség nyílik arra, hogy a szociális intézmény vonatkozásában egy komplex
energia hatékonysági korszerűsítési megvalósításhoz kerüljön beadásra pályázat. A pályázati programban a
támogatás mértéke 60 %, a garantálandó saját forrás fedezet 5. 356.369,-Ft, amelyet az önkormányzat
2009. évi költségvetési rendeletében eredeti előirányzatként elkülönítetten és a 2008. évi pénzmaradvány
felosztásból kiegészített fejlesztési tartalék keretből javasolt meghatározni.

Kérdés nem hangzott el.
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Hozzászólás:

Márton János bizottság tagja: Egyetértően támogatta a beterjesztett javaslat 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.

21/2009. (III. 27.) PEFTB határozat

Tárgy: A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ épület energetikai korszerűsítése pályázat benyújtása
véleményezése

Határozat

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

egyetértési jogával élve terjeszti

azt 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


