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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
mellett működő

Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság

2009. augusztus  10-én (hétfőn) 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. augusztus 10-én (hétfőn) 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
Majzik József bizottság tagja

Távolmaradását bejelentette: Sinkó Jánosné 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, két tag távolmaradását bejelentette.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag
-  határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal egyetértett.

Napirend:

1) Csanytelek Község Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendelet- tervezete módosítása (2009.
06. 30-ig hatályos) véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

2) Csanytelek Község Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendelet- tervezete módosítása (2009.
07. 01-től hatályos) véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

3) Az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtása véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

4) Beérkező kivitelezői árajánlatok elbírálása a 2009. évi TEKI pályázathoz véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

5) Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. alatti önkormányzati ingatlan művelési ág változása
véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

6) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által átadott pénzeszközök
felhasználásának ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés véleményezése
Előadó: Kató Pálné jegyző

7) Egyebek



1) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési Forgó Henrik polgármester
rendelet- tervezete módosítása (2009. 06. 30-ig) véleményezése Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a 2009. évi költségvetési rendelet módosítását több
tényező is indokolja, többek között a képviselő- testületi határozatokból adódó változások, központi
döntések, melyek az eredeti előirányzatok kiegészítését teszik szükségessé. Részletesen ismertette az
előirányzat változásokat. Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében
tárgyalta és pénzügyi szakmai előkészítő- javaslattevői vitára bocsájtotta a Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé.

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.

40/2009. (VIII. 10.) PEFTB határozat

Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendelet- tervezete módosítása
véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta fenti az
önkormányzat 2009. évi költségvetési terve módosítását tartalmazó rendelet- tervezetét a település
polgármestere és jegyzője előterjesztésében.

A bizottság a rendelet- tervezetben foglaltakkal az Ügyrendi Bizottság jogszabályi hátterére irányuló
javaslatára támaszkodva, szakmai szempontokat alapul véve, azt alkalmasnak tartva, az önkormányzat és
szervezi szervezeti és működési szabályzata 28. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva

egyetértési joggal terjeszti a tárgyi rendelet- tervezetet képviselő- testület elé megtárgyalásra és
változtatás nélküli elfogadásra

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

2) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési Forgó Henrik polgármester
rendelet- tervezete módosítása (2009. 07. 01-től) véleményezése Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a képviselő- testület a 18/2009. (IV. 24.) Ökt
határozatával döntött az intézményi és feladat ellátási rendszer 2009. július 1-től való átszervezéséről,
melynek következtében szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása. A szervezeti átalakítást



követően az önkormányzat 2009. évi költségvetése főösszegeiben változás nem történik, a II. félévre
vonatkozóan a költségvetési rendelet címrendje változik. Részletesen ismertette a költségvetési keretek
átrendezését. Elmondta, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta és
pénzügyi szakmai előkészítő- javaslattevői vitára bocsájtotta a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai
és Településfejlesztési Bizottság elé.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Balog Károly bizottság tagja: Javasolta a beterjesztett költségvetési rendelet- tervezet képviselő- testület
elé terjesztését változtatás nélküli elfogadásra.

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.

41/2009. (VIII. 10.) PEFTB határozat

Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendelet- tervezete módosítása
véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta fenti az
önkormányzat 2009. évi költségvetési terve módosítását tartalmazó rendelet- tervezetét a település
polgármestere és jegyzője előterjesztésében.

A bizottság a rendelet- tervezetben foglaltakkal az Ügyrendi Bizottság jogszabályi hátterére irányuló
javaslatára támaszkodva, szakmai szempontokat alapul véve, azt alkalmasnak tartva, az önkormányzat és
szervezi szervezeti és működési szabályzata 28. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva

egyetértési joggal terjeszti a tárgyi rendelet- tervezetet képviselő- testület elé megtárgyalásra és
változtatás nélküli elfogadásra

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

3) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat 2009. évi költségvetési I. félévi végrehajtása Forgó Henrik polgármester
véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző:  Elmondta, hogy az I. félévben egy alkalommal került sor a költségvetési rendelet
módosítására. A bevételi és kiadási terv összességében időarányosan teljesült. Hangsúlyozta, hogy az I.
félévi gazdálkodás során komolyabb likviditási problémák nélkül az ésszerű takarékosság elveinek
megtartása mellett sikerült biztosítani az alapvető működési és kötelező alapfeladatok ellátását és a
társulásba integrált intézmények önkormányzati kiegészítő finanszírozását. Javasolta a beszámoló
változtatás nélküli elfogadását.



Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton János bizottság tagja: Támogatta az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását, azzal, hogy méltatta a gondos gazdálkodás eredményeként
jelentkező előnyöket.

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.

42/2009. (VIII. 10.) PEFTB határozat

Tárgy:  Az önkormányzat 2009. évi költségvetése I. félévi végrehajtása véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 2009. augusztus 10. napján tartott ülésén
megtárgyalta az önkormányzat 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót a település
polgármestere és jegyzője előterjesztésében.

A bizottság  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 beszámolót a  képviselő- testület elé megtárgyalásra, változtatás nélküli elfogadásra.

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

4) Napirend

Tárgy: Előadó:
Beérkező kivitelezői árajánlatok elbírálása a 2009. évi TEKI Forgó Henrik polgármester
pályázathoz

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Emlékeztetőül elmondta, hogy a képviselő- testület a 33/2009. (V. 29.) Ökt
határozatával hagyta jóvá a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ épületének energetikai
korszerűsítésére benyújtandó pályázatot. A Dél- alföldi Regionális Fejlesztési Tanács várhatóan 2009.
augusztus közepén dönt a pályázatról. A projekt során három árajánlat bekérésére került sor. Valamennyi
árajánlatot benyújtó cég rendelkezik a korszerűsítési munkálatok elvégzéséhez szükséges műszaki és
technikai háttérrel és megfelelő végzettségű szakemberrel. A legkedvezőbb árajánlatot a SOLINAR Kft
nyújtotta be, ezért javasolta azt elfogadásra.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Balog Károly bizottság tagja: Egyetértett a polgármester úr javaslatával, miután áttekintette a pályázati
anyagokat, támogatta a SOLINAR Kft pályázatának 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 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta.

43/2009. (VIII. 10.) PEFTB határozat

Tárgy:  Beérkezett kivitelezői árajánlatok elbírálása a 2009. évi TEKI pályázathoz 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 eo) 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)

6) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek, Volentér tér 2. sz. alatti önkormányzati ingatlan Forgó Henrik polgármester
művelési ág változása véleményezése Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy előzetes bizottsági megbeszélésekre való hivatkozással
kezdeményezte a Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. alatti eddig kivett, üzlet megnevezésű, ill. kivet
művelési ágú 217/2 hrsz-ú ingatlan rendeltetési mód változása okán kivett, közpark művelési ágra való
módosítását, melyet az tesz indokolttá, hogy az illetékes építési hatóság jogerős határozata alapján
megtörtént az épület teljes bontása a bontás befejezésének bejelentése az illetékes építési hatóság felé.

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.

44/2009. (VIII. 10.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek, Volentér János tér 2. 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 em) 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)

7) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Kató Pálné jegyző
által átadott pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről
szóló belső ellenőri jelentés véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Ismertette a belső ellenőr által az átadott pénzeszközök felhasználásának
ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentést. Javasolta a beszámoló elfogadását és képviselő- testület elé
terjesztését.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton János bizottság tagja: Egyetértően támogatta a beterjesztett belső ellenőri jelentés 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 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta.

45/2009. (VIII. 10.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által átadott pénzeszközök
felhasználásának ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés véleményezése

Határozat

A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében
tárgyalta Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala átadott pénzeszközök
felhasználásának ellenőrzéséről szóló  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)

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


