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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
mellett működő

Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság

2009. június  11-én (csütörtökön) du. 13,00 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. június 11-én (csütörtökön) du.
13,00  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

Távolmaradását bejelentette: Sinkó Jánosné bizottság tagja
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 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.

Napirend:

1) Csanytelek, Baross G. utca 2. szám alatti - jelenleg állami tulajdonban lévő – ingatlan tulajdonjoga
ingyenes átruházásának kezdeményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

2) Falunapi költségei meghatározására javaslat
Előadó: Mucsi István alpolgármester

3) Egyebek

1) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek, Baross G. utca 2. sz. alatti ingatlan tulajdonjoga Forgó Henrik polgármester
ingyenes átruházásának kezdeményezése véleményezése Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Napirendet ismertetve elmondta, hogy a képviselő- testület 2005. évben a
105/2005. (XI. 30.) ÖKT határozatával kezdeményezte a Csanytelek, Baross G. u. 2. szám alatti ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét. Jelenleg az épületet önkormányzatunk a Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. által bérli a Károlyi István Gyermekközponttól. Az önkormányzat 2005. évben hozott
határozatában szociális alapszolgáltatási feladatot jelölt meg hasznosítási célként, mely szándék a jelenlegi
helyzetből adódó változásokat figyelembe véven megerősítését javasolta. Ismertette a hasznosítási célokat.

Kató Pálné jegyző: Részletesen ismertette az állami vagyon, ingyenes tulajdonjog átruházás,
jogszabályban foglalt feltételeit. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzatok csak kötelező közfeladataik
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ellátásával szorosan összefüggő tevékenységi körökben nyújthatnak be kérelmet állami tulajdonú
ingatlanok ingyenes megszerzéséhez.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Balog Károly bizottság tagja: Jónak tartotta az ingatlan hasznosítására vonatkozó elképzeléseket,
támogatta az előterjesztés elfogadását és 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.

38/2009. (VI. 11.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek, Baross G. utca 2. sz. alatti ingatlan tulajdonjoga ingyenes átruházásának
kezdeményezése véleményezése

Határozat

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

javaslattételi 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:
Falunapi programok költségei meghatározására javaslat Forgó Henrik polgármester

Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy az alpolgármester úr kimentette magát, ezért vállalta át Ő
a napirendi előadói feladatokat. Szerinte a falunapi programokra azért van szükség, hogy  az önkormányzat
a falu lakosságának évente legalább egyszer feltételt teremtsen a közös programokra, a közösségi élet
ápolására, építésére, hagyományőrzésre, elismerések odaítélésére. A  falunapokra fordítandó összeget
800.000,-Ft-ban, a tavalyi évi ráfordításokhoz igazodóan, javasolta megállapítani, mivel pillanatnyilag úgy
tűnik lesznek szponzorok.

Kató Pálné jegyző: A falunapok megrendezésére fedezetet a Polgármesteri Hivatal 2009. évi
költségvetése működési kiadása nyújthat.

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.
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39/2009. (VI. 11.) PEFTB határozat

Tárgy:  Falunapi programok költségei meghatározására javaslat

Határozat

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

javaslattételi 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


