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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
mellett működő

Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság

2009. április  22-én (pénteken) de. 11,00 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. április 22-én (szerdán) de. 11,00
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) Közfeladatot ellátó költségvetési szervek működésének szervezeti szempontból való
felülvizsgálata kezdeményezése véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

2) A Települési Pályázat Előkészítő Alapból elnyerhető támogatásra való pályázat benyőjtásának
véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

3) Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása elfogadása
Előadó: Kató Pálné jegyző

1) Napirend

Tárgy: Előadó:
Közfeladatot ellátó költségvetési szervek működésének szervezeti Kató Pálné jegyző
szempontból való felülvizsgálata kezdeményezése véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) 44. §-a (4) bek rendelkezése alapján a költségvetési szerv
alapítója 2009. május 15-ig köteles felülvizsgálni az irányítása alá tartozó költségvetési szervek közfeladat
ellátásának módját szervezeti szempontból, továbbá a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet által végzett
önkormányzat által átadott közfeladatok Ötv. szerinti közfeladat ellátási módját. A  költségvetési szervek
és a gazdasági társaság, valamint a közalapítvány tevékenységére vonatkozóan a jelenleg hatályos alapító



okiratok Kt. szerinti felülvizsgálatát, illetve esetleges szükséges módosítását 2009. június 1-jéig kell
végrehajtani. Elmondta, hogy a költségvetési szervek alaptevékenységét, kisegítő, kiegészítő és vállalkozói
tevékenységét magában foglaló szakfeladat rend megváltozott, melynek alkalmazása 2010. január 1-jétől
kötelező, viszont idén szeptember 30-ig alapító okiratba beépítendő, melyről bővebben a következő
bizottsági ülésen ad tájékoztatást. Részletesen ismertette a költségvetési szervek működésének szervezeti
szempontból való felülvizsgálatára tett javaslata „A” és „B” változatát. Javaslatot tett az „A” változat
elfogadására. Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta és
az „A” változat elfogadását javasolta változtatás nélküli elfogadásra és a Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és a Képviselő- testület elé terjesztésre.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Majzik József bizottság tagja: Az „A” változat elfogadását javasolta.

Pető Sándor bizottság elnöke: Elfogadta az előterjesztésben írt indokokat és egyetértett az Ügyrendi
Bizottság javaslatával és indítványozta az „A” változat képviselő testület elé terjesztését változtatás nélküli
elfogadásra. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 3 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta.

22/2008.(IV. 22.) PEFTB határozat

Tárgy: A közfeladatot ellátó költségvetési szervek működésének szervezeti szempontból való
felülvizsgálata 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
(3) bekezdésében biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

terjeszt be, és az előterjesztésben szereplő „A” változat változtatás nélküli elfogadását javasolja a
képviselő- testületnek.

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

2) Napirend

Tárgy: Előadó:
A Települési Pályázat Előkészítő Alapból Forgó Henrik polgármester
elnyerhető támogatásra  való pályázat benyújtása Kató Pálné jegyző
véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Napirendet ismertetve elmondta, hogy a Csongrád Megyei Közgyűlés
fejlesztési célú pályázat előkészítési feladatok támogatására (TPEA) pályázati felhívást tett közzé a térségi
önkormányzatok részére. Javasolta, hogy a pályázat keretében az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
energia racionalizációs programjához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez, (melyben
kiemelt szerepet kap a megújuló energiaforrások kiaknázásának lehetősége),  igényeljenek támogatást. A



megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének becsült összköltsége 3.000.-eFt, a TPEA pályázati projekt
keretében az igényelt támogatás 2.400.-eFt lehet, melyhez 600.-eFt saját forrást kell garantálnunk. A saját
forrás biztosításához megfelelő keretet biztosít az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete
fejlesztési tartaléka.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton János bizottság tagja: Jó gondolatnak vélte a napirendi pontban megfogalmazott pályázati
lehetőség hihasználását.

Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a pályázat benyújtását, mivel a saját erő biztosítható
költségvetési megszorítás nélkül is. Indítványozta az írásban kiadott előterjesztés képviselő testület elé
terjesztését változtatás nélküli  elfogadásra. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy
a bizottság egyhangú 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta.

23/2008.(IV. 22.) PEFTB határozat

Tárgy: A Települési Pályázat Előkészítő Alapból elnyerhető támogatásra való 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. §-a
(3) bekezdése i) pontjában biztosított

egyetértési jogkörében eljárva

terjeszt a képviselő- testület elé, javasolja annak változtatás nélküli elfogadását.

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

3) Napirend

Tárgy: Előadó:
Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Kató Pálné jegyző
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása elfogadása

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott a DAREH Elnökségi ülésén, majd a Taggyűlésen hozott
döntésekről, a tagfelvételekről és annak Társulási megállapodáson való átvezetése jogszabályi
követelményeiről. Javasolta a beterjesztett Társulási Megállapodás változtatás nélküli elfogadását és annak
határozatba való rögzítését.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett határozati javaslat 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.



24/2008.(IV. 22.) PEFTB határozat

Tárgy: Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer  Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása elfogadására javaslat

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 ek) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

terjeszt a képviselő- testület elé, javasolja annak változtatás nélküli elfogadását.

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


