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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
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Készült: Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  mellett  működő Pénzügyi  Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 2010. február 08-án (hétfőn) du. 14,00 
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
Sinkó Jánosné 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 mind az 5 tag jelen van.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag 
-  határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1) A  Csongrádi  Kistérség  Többcélú  Társulásába  integrált  intézmények  2010.  évi  költségvetési 
előirányzatainak véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

2) Önkormányzati lakások és garázsok bérleti díjának  véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

3) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által végzett kiegészítő tevékenységek 
egyes díjtételeinek  véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

4) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2010. évi költségvetési rendelet-tervezete 
véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

5) Az  önkormányzat  képviselő-  testülete  által  köztisztviselőkkel  szemben  támasztott 
teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évi célkitűzések  véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

6) Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi közfoglalkoztatási terve véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

7) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott és a Csongrádi Kistérség Egyesített 
Oktatási Intézménye tagintézményeként működő Szent László Általános Iskola (Csanytelek, Szent 
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László  u.  4/a.)  felújítási  pályázatához  önerő  biztosításának  vállalásáról  szóló  előterjesztés 
véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

8) Csanytelek  Község  Önkormányzata  Polgármesteri  Hivatala  vagyongazdálkodása  ellenőrzéséről 
szóló belső ellenőri jelentés  véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

9) Európai Csanytelekért Közalapítvány alapító okirata módosítása véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

10)Településőrök foglalkoztatására pályázat benyújtása véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

11) Közérdekű bejelentés Csanytelek, Nagy Imre utca, Bem utca és Vasvári Pál utca szilárd burkolatú 
kiépítése tárgyában kiadott előterjesztés véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

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

13) Egyebek

1.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált Forgó Henrik polgármester
intézmények 2010. évi költségvetési előirányzatainak Kató Pálné jegyző
véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy 2007. augusztus 1-től a nevelési, oktatási és szociális 
intézmények (mint részben önálló gazdálkodó intézmények) feladatainak ellátása a Csongrádi Kistérség 
Többcélú  Társulása  fenntartásában  történik.  Az  intézmények  működtetéséhez  a  normatív  állami 
támogatások,  kiegészítő  támogatások,  átvett  pénzeszközök  és  a  saját  bevételek  mellett  önkormányzati 
kiegészítő támogatásokat  kapnak feladataik zavartalan működésének ellátásához.  Hangsúlyozta,  hogy a 
központi alap- és kiegészítő normatívák 2010. évre jelentősen csökkentek.  Az önkormányzatok továbbra 
is  részt  vállalnak  a  tagintézménnyé  vált  intézményeik  finanszírozásában.  A  társulási  alapszerződésben 
foglaltak  alapján  az  érintett  önkormányzatok  véleményezik,  egyetértési  jogot  gyakorolnak  a 
tagintézmények  éves  költségvetési  kereteinek  megállapításában.  Több  lépcsőben  egyeztetésre  és 
részletesen  kidolgozásra  kerültek  az  érintett  intézmények  költségvetési  keretszámai.  Javasolta  a 
beterjesztett,  háttérszámítások  alapján  rögzített  összegeknek  megfelelő  (mint  átadott  pénzeszköz) 
előterjesztés  jóváhagyását.  Indítványozta  a  benyújtott  előterjesztés  megvitatását,  elfogadását,  annak 
változtatás nélkül képviselő- testület elé terjesztését.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Sinkó Jánosné bizottság tagja:  Egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal, javasolta annak képviselő- 
testület elé terjesztését változtatás nélküli elfogadásra.
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Pető  Sándor  bizottság  elnöke:  Szavazásra  bocsátotta  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslatot, 
melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta:

1/2010. (II. 08.) PEFTB határozat

Tárgy:  A  Csongrádi  Kistérség  Többcélú  Társulásába  integrált  intézmények  2010.  évi  költségvetési  
előirányzatainak véleményezése

Határozat

Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  mellett  működő  Pénzügyi  Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai  és  Településfejlesztési  Bizottság  napirendje  keretében  megtárgyalta  fenti  tárgyú 
előterjesztést, melyet az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzata 28. §-a (1) bek. aa)  
pontja alapján 

változatlan tartalommal és formában

terjeszt elfogadásra a Képviselő- testület elé.

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

2.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Önkormányzati lakások és garázsok bérleti díjának Forgó Henrik polgármester
véleményezése Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató  Pálné  jegyző:  Tájékoztatta  a  bizottság  tagjait  arról,  hogy  a  lakások  és  helyiségek  bérletére  és 
elidegenítésére  vonatkozó 1999.  évi  LXXVIII.  tv.  36.  §-a  (2)  bekezdése  értelmében az önkormányzat  
tulajdonában lévő helyiségek bérletének mértékét határozatba kell foglalni. A díjtétel emelés mértéke az 
önkormányzat  költségvetési  koncepciójában  meghatározott  10  %-os  díjtétel  növekménnyel  került 
meghatározásra,  (a  költségvetési  koncepcióban  foglaltak  szerint)  bevezetését  2010.  március  1-jétől 
javasolta.  Indítványozta  a  benyújtott  előterjesztés  megvitatását,  elfogadását,  annak  változtatás  nélkül 
képviselő- testület elé terjesztését.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pető  Sándor  bizottság  elnöke:  Szavazásra  bocsátotta  az  elhangzott  módosító  javaslatot,  melyből 
megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta 
azt és az alábbi határozatot hozta:
 
2/2010. (II. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: Önkormányzati lakások és garázsok bérleti díjának véleményezése

Határozat
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Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  mellett  működő  Pénzügyi  Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai  és  Településfejlesztési  Bizottság  napirendje  keretében  megtárgyalta  fenti  tárgyú 
napirendet  és  a  beterjesztett  határozati  javaslatot,  melyet  az  önkormányzat  és  szervei  szervezeti  és  
működési szabályzata 28. §-a (3) bekezdés f) pontja alapján biztosított egyetértési jogkörében eljárva

változatlan tartalommal és formában

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 Polgármesteri Hivatala Forgó  Henrik  polgármester
által végzett kiegészítő tevékenységek egyes díjtételeinek Kató Pálné jegyző
véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal kötelező alapfeladatok 
ellátása  mellett,  az  alapfeladatokhoz  biztosított  műszaki,  technikai  és  humán  erőforrás  területén 
rendelkezésre  álló,  időlegesen  felesleges  kapacitások  jobb  kihasználása  érdekében  végez  kiegészítő 
tevékenységeket  pl.  fénymásolást,  fax  szolgáltatást,  fűnyírást,  fűkaszálást,  parlagfű  mentesítést,  
reklámtevékenységet. Hangsúlyozta, hogy ez nem haszonszerzés, csupán a szabad kapacitás kihasználása 
érdekében  történik,  így  nem  vállalkozási  tevékenységként  végzi  a  Polgármesteri  Hivatal.  A  felsorolt  
tevékenységek  díjtételeinek  meghatározása  (önköltségi  árszinten)  a  Képviselő-  testület  hatáskörébe 
tartozik. Az adó- és pénzügyi iroda elvégezte az önköltségszámításokat, díjelemzéseket és ezen számítások 
alapján  kerültek  meghatározásra  a  díjtételekre  vonatkozó  javaslatok.  Indítványozta  az  előterjesztésben 
foglaltak  megvitatása  után  változtatás  nélküli  elfogadását  és  képviselő-  testület  elé  terjesztését  annak 
elfogadására.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pető Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti és az elhangzott javaslatot, 
melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta:
 
3/2010. (II. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által végzett kiegészítő tevékenységek 
egyes díjtételeinek véleményezése

Határozat

Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  mellett  működő  Pénzügyi  Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai  és  Településfejlesztési  Bizottság  napirendje  keretében  megtárgyalta  fenti  tárgyú 
előterjesztést, melyet  az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzata 28. §-a (3) bekezdés 
f) pontja alapján biztosított egyetértési jogkörében eljárva

változatlan tartalommal és formában

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

4.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete Forgó Henrik polgármester
2010. évi költségvetési rendelet- tervezete véleményezése Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi)

Kató  Pálné  jegyző:  Napirendet  ismertetve  elmondta,  hogy  a  Magyar  Köztársaság  2010.  évi 
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. §-a 
alapján  terjeszti  az  önkormányzat  2010.  évi  tervezett  gazdálkodásáról  szóló  költségvetési  rendelet- 
tervezetet a bizottság elé.  Emlékeztette a bizottság tagjait arra, hogy 2007. augusztus 1-től az alapfokú  
oktatási, nevelési és szociális alapszolgáltatási és szakellátási feladatok, valamint a belső ellenőrzés ellátása  
vonatkozásában  már  korábban  csatlakozott  az  önkormányzat  a  Csongrádi  Kistérség  Többcélú 
Társulásához.  Ezen  intézmények  alap  költségvetése  nem  a  helyi  önkormányzati  költségvetés  része,  
költségvetésünkben a három tagintézményhez kapcsolódóan támogatás értékű kiadások jelennek meg. A 
költségvetési rendelet- tervezet összegzései, részletező mellékletei az azt megalapozó bevételi-, és kiadási  
előirányzatok a képviselő- testület által elfogadott költségvetési koncepció és rövid- közép- és hosszú-távú 
fejlesztési  program alapján  került  kidolgozásra,  figyelembe  véve  a  hatályos  költségvetési  törvény  adta 
kereteket  és  az  egyéb  szakágazati  jogszabályokból  adódó  kötelezettségeket  is.  Elmondta,  hogy  a 
könyvvizsgáló  véleményezte  a  rendelet-  tervezetet  és  megállapította,  hogy  az  teljeskörűen  tartalmazza 
bevételek és a kiadások előirányzatát. A kiadások esetén a kötelező feladatok fedezetigénye az elsődleges.  
A  dologi  kiadások  tartalmazzák  a  2009.  évről  áthúzódó  és  2010.  évben  a  működéshez  szükséges 
kiadásokat.  A  költségvetés  hiány  nélkül  került  meghatározásra.  Az  önkormányzat  2010.  évi  pénzügyi 
helyzete  konszolidált,  a  hitel  igénybevételére  nincs  szükség,  az  egyensúly  biztosítása  reálisan 
megvalósítható. Hangsúlyozta, hogy továbbra is kiemelt fontosságú az ésszerű takarékosság és a költség-
hatékony megoldások feltárása a bevétel- növelő lehetőségek keresése mellett. Az intézményenként külön-
külön  kidolgozott  keretszámok  egyeztetésre  kerültek  a  szervezetileg  helyben  működő  tagintézmények 
vezetőivel és az érdekképviseleti szervek képviselőivel.
Elmondta, hogy e napirendet az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta és pénzügyi szakmai 
előkészítő-  javaslattevői  vitára,  változtatás  nélküli  elfogadásra  terjesztette  azt  a  Pénzügyi  Ellenőrző,  
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé, kiemelve, hogy a könyvvizsgáló összefoglalója 
értelmében  a  rendelet-  tervezetet  összhangban  van  a  jogszabályi  előírásokkal,  a  bevételi  és  kiadási 
előirányzatok biztosítják a költségvetés egyensúlyát. Indítványozta a rendelet- tervezet megvitatása után 
annak változtatás nélküli képviselő- testület elé terjesztését.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Csányi László adó- és pénzügyi irodavezető helyettes: Ismertette a bizottság tagjaival a költségvetés 
lényegi szerkezeti változásait. 

Forgó Henrik polgármester:  Köszönetét fejezte ki a szokásos magas szakmai színvonalon elkészített 
anyagért. Hangsúlyozta, hogy 2004-től a beruházás és a fejlesztési célok megvalósítása a stabil működés 
mellett  igen  fontos  szerepet  kapott,  a  jövőben  is  párhuzamban  kell  maradnia  működésnek  és  a 
fejlesztésnek.

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 
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bizottság  egyhangú  5  igen  szavazattal  (ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül)  elfogadta  azt  és  az  alábbi  
határozatot hozta meg.

4/2010. (II. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: Az önkormányzat képviselő- testülete 2010. évi költségvetéséről szóló- rendelet véleményezése

Határozat

Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-  testülete  mellett  működő  Pénzügyi  Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai  és  Településfejlesztési  Bizottság  napirendje  keretében  megtárgyalta  a  fenti,  az 
önkormányzat 2010. évi költségvetési tervét tartalmazó rendelet- tervezetét, a település polgármestere és  
jegyzője előterjesztésében.

A bizottság a rendelet- tervezetben foglalt feladat tervezéssel és a hozzárendelt pénzügyi elképzelésekkel  
egyetért  és  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 közmeghallgatás keretében
változtatás nélküli elfogadásra.

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

5.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat képviselő- testülete köztisztviselőkkel Forgó Henrik polgármester
szemben támasztott teljesítménykövetelmények alapját képező Kató Pálné jegyző
2010. évi célkitűzések véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató  Pálné  jegyző:  Napirendet  ismertetve  hivatkozott  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  többször 
módosított  1992.  évi  XXIII.  törvény 34.  §-a (3)  és (5)  bekezdésére,  amely alapján meg kell  határozni 
azokat  a  célkitűzéseket  a  képviselő-  testületnek,  amelyek  a  köztisztviselőkkel  szemben  támasztott 
teljesítménykövetelmények alapját képezik.  A teljesítményértékelés legfőbb célja,  hogy a köztisztviselők 
szakmai munkájának színvonala emelkedjen, munkájukat az önkormányzati szándékkal, ill. közigazgatási 
céljaival  összhangban  végezzék.  Kiemelte,  hogy  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslat 
összeállításakor a rendelkezésére álló szakmai anyagokat vette figyelembe, többek között a köztisztviselők 
egyéni  munkateljesítményének értékeléséről  szóló  módszertani  ajánlást  és  a  Képviselő-  testület  rövid-,  
közép és hosszú távú fejlesztési programjáról szóló határozatot. Indítványozta az előterjesztésben foglaltak 
megvitatása után változtatás nélküli elfogadását és képviselő- testület elé terjesztését annak elfogadására.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pető  Sándor  bizottság  elnöke:  Szavazásra  bocsátotta  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslatot, 
melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta:

5/2010. (II. 08.) PEFTBB határozat
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Tárgy: Az önkormányzat  Képviselő- testülete  köztisztviselőkkel szemben támasztott teljesítmény-
            követelmények alapját képező 2010. évi célkitűzések véleményezése

Határozat

Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-  testülete  mellett  működő  Pénzügyi,  Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai  és  Településfejlesztési  Bizottság  napirendje  keretében  megtárgyalta  tárgyi 
előterjesztést,  melyet  a  jegyző előterjesztésének megfelelően  az  önkormányzat  és  szervei  szervezeti  és 
működési szabályzata 28. §-a ad) pontja alapján

változatlan tartalommal és formában

terjeszt elfogadásra a Képviselő- testület elé.

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

6.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi Közfoglalkoztatási Forgó Henrik polgármester
tervének véleményezése Kató Pálné jegyző

tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a Szt. értelmében jelentősen változott az 
aktív korúak ellátására, segélyezésére, illetve a közfoglalkoztatásra vonatkozó szabályozás.  Kiemelt cél,  
hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek 
részt  valamely  közfoglalkoztatási  formában,  annak  érdekében,  hogy  rendszeres  munkajövedelemhez 
jussanak. Rendkívül fontos, hogy a szociális ellátórendszerben lévő és bekerülő emberek foglalkoztatása  
szervezett  keretek  között  történjen.  Ezért  kiemelt  jelentőségű  a közfoglalkoztatás  szervezése,  mely  az 
önkormányzat feladata. 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.  Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után változtatás nélküli  
elfogadását és képviselő- testület elé terjesztését annak elfogadására.

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 5 
igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta.

6/2010. (II. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervének véleményezése
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Határozat

Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  mellett  működő  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)

7.) Napirend

Tárgy: Előadó:
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Forgó Henrik polgármester
és a Csongrádi Kistérség Egyesített Oktatási Intézménye Kató Pálné jegyző
tagintézményekén működő Szent László Általános Iskola
felújítási pályázatához önerő biztosításának vállalásáról szóló 
előterjesztés véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester:  Napirendet ismertetve elmondta, hogy az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet 
alapján  lehetőség  nyílik  a  Csongrádi  Kistérség  Többcélú  Társulása  által  fenntartott  és  a  Csongrádi 
Kistérség Egyesített Oktatási Intézménye tagintézményeként működő Szent László Általános Iskolán az 
elmúlt  évben  megkezdett  felújítási  munkálatainak  folytatására.  Hangsúlyozta,  hogy  a  megkezdett 
munkálatokat  folytatni  szükséges,  nélkülözhetetlen  a  tetőhéjazat  cseréje,  a  mennyezet  hőszigetelése,  
valamint a hiányzó homlokzati hőszigetelés. Eredményes pályázat esetén a bruttó bekerülési költség 90 %-
a  nyerhető  el  támogatásként.  Az  igényelt  támogatás  összege  20.000.000,-  Ft,  a  saját  forrás  fedezet 
3.669.839,- Ft. Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után változtatás nélküli elfogadását 
és képviselő- testület elé terjesztését annak elfogadására.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Balog  Károly  bizottság  tagja:  Jó  gondolatnak  vélte  a  napirendi  pontban  megfogalmazott  pályázati 
lehetőség kihasználását.

Pető  Sándor  bizottság  elnöke:  Szavazásra  bocsátotta  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslatot, 
melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta:

7/2010. (II. 08.) PEFTB határozat

Tárgy:  Csongrádi  Kistérség  Többcélú  Társulása  által  fenntartott  és  a  Csongrádi  Kistérség  Egyesített 
Oktatási  Intézménye  tagintézményeként  működő  Szent  László  Általános  Iskola  felújítási 
pályázatához önerő biztosításának vállalásáról szóló előterjesztés véleményezése

Határozat
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Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-  testülete  mellett  működő  Pénzügyi  Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai  és  Településfejlesztési  Bizottság  napirendje  keretében  megtárgyalta  tárgyi 
előterjesztést,  az  önkormányzat és  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzata 28.  §-a (3)  bekezdése i)  
pontja alapján biztosított jogkörében eljárva 

egyetértési joggal terjeszti  azt a képviselő- testület elé  változtatás nélküli elfogadásra.

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

8.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Forgó Henrik polgármester
vagyongazdálkodása ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés Kató Pálné jegyző
véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 92. §-a  
(9)  bekezdése értelmében eljárva beterjesztették be Juhász Lejla  okleveles pénzügyi  revizor által  2009.  
decemberében  végzett,  2009.  évre  irányuló  megbízhatósági  ellenőrzéséről  készült  belső  ellenőrzési 
jelentést.  Javasolta annak megvitatását és változtatás nélküli  tudomásulvételét azzal,  hogy az ellenőrzés 
eredményeként a jegyzőnek nem kell intézkedési tervet készítenie, mivel az önkormányzat tulajdonában 
lévő,  minden  önálló  ingatlanáról  a  vonatkozó  jogszabályban  írtaknak  megfelelő  nyomtatványon  való 
kezelése, és könyvviteli  nyilvántartása szabályos. Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása 
után változtatás nélküli elfogadását és képviselő- testület elé terjesztését annak elfogadására.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton János bizottság tagja: Egyetértően támogatta a beterjesztett javaslat 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  5  igen  szavazattal  (ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül)  elfogadta  azt  és  az  alábbi  
határozatot hozta.

8/2010. (II. 08.) PEFTB határozat

Tárgy:  Csanytelek  Község  Önkormányzata  Polgármesteri  Hivatala  vagyongazdálkodása  ellenőrzéséről 
szóló belső ellenőri jelentés  véleményezése

Határozat

Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-  testülete  mellett  működő  Pénzügyi  Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta Csanytelek Község 
Önkormányzata  Polgármesteri  Hivatala  vagyongazdálkodása  ellenőrzéséről  szóló  belső  ellenőrzési 
jelentést, melyet

változatlan tartalommal és formában

terjeszt elfogadásra a Képviselő- testület elé.
 

10



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

9.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Európai Csanytelekért Közalapítvány alapító okirata Forgó Henrik polgármester
módosítása véleményezése Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató  Pálné  jegyző:  Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  az  Európai  Csanytelekért  Közalapítvány  Elnöke 
Kovács  László  úr  2009.  december  18-án  kelt  beadványában,  2009.  december  18.  napjával,  elnöki  
tisztségéről  előrehaladott  életkorára  és  megromlott  egészségi  állapotára  hivatkozással  lemondott.  A 
lemondás óta a   képviselő-testület  első ülése időpontja  ezen februári,  így  az  Ötv.  előírásait  és  a  Ket.  
szabályait szem előtt tartva terjesztette be Elnök úr lemondását, elfogadását indítványozva, megköszönve 
Kovács  László úr  a  település  közösségéért  végzett  tevékenységét.  A közalapítvány alapító  okirata  IX. 
fejezete 3/b) pontja értelmében: a kuratóriumi tisztség (az elnöki) megszűnik a kurátori tisztségről való 
lemondással. Németh Sándor (Csanytelek, Tömörkényi u. sz. 1. alatti lakos) vállalkozó, Csanytelek Község 
Önkormányzata  Képviselő-testülete  volt  képviselője,  Bizottság  Elnöke  személyét  a  közalapítvány 
kuratóriuma  javasolta,  aki  vállalta  az  Európai  Csanytelekért  Közalapítvány  elnöki  tisztség  betöltésére 
irányuló  megbízást.  A  fentiekből  következik,  hogy  az  alapító  okirat  IX.  fejezete,  „A  közalapítvány 
döntéshozó és kezelő szerve” című rész 1.) pontja: „Kovács László 6647 Csanytelek Pusztaszeri u. 1. sz. alatti  
lakos”  szöveg helyébe  „Németh Sándor Csanytelek, Tömörkényi u. 1. sz. alatti  lakos”  szöveg lép. Az alapító 
okirat  többi  részére  változtatás  nélkül  marad hatályban.  Tájékoztatta  a  bizottsgág tagjait  arról,  hogy e 
napirendet  véleményezte  az  Ügyrendi  Bizottság,  amely  változtatás  nélkül  terjesztette  be  elfogadássi 
javaslattal azt. Javasolta az előterjesztés megvitatása után annak változtatás nélküli képviselő- testület elé 
terjesztését. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pető Sándor bizottság elnöke:  Szavazásra bocsátotta az Európai Csanytelekért Közalapítvány alapító 
okirata módosítására irányuló előterjesztést, melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag 5 igen 
szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 

9/2010. (II. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: Európai Csanytelekért Közalapítvány alapító okirata módosítása véleményezése

Határozat

Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-  testülete  mellett  működő  Pénzügyi  Ellenőrző, 
Foglalkoztatási é Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta tárgyi napirendet, melyet 
az  önkormányzat  és  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzata  28.  §-a  (1)  bekezdés  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)
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10.)Napirend

Tárgy: Előadó:
Településőrök foglalkoztatására pályázat benyújtása Forgó Henrik polgármester
véleményezése Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester:  Elmondta, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a Kormány 
által 2009. április 20-án kiadott válságkezelő program IV.4.2. pontja alapján a közrend és közbiztonság  
erősítése érdekében támogatási felhívást tett  közzé közterület-felügyelettel,  vagy közterület-felügyelővel 
nem  rendelkező  önkormányzatok  számára,  amelyek  a  helyi  közbiztonságot  településőrrel kívánják 
megerősíteni  településőrök foglalkoztatására.  Ismertette a  településőrök feladatait  és a  foglalkoztatásuk 
feltételeit. Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után változtatás nélküli elfogadását és 
képviselő- testület elé terjesztését annak elfogadására.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Balog Károly képviselő:  A közrend és közbiztonság erősítése érdekében támogatta a 2 fő településőr 
foglalkoztatását és az IRM-mel a támogatási megállapodás megkötését.

Pető Sándor  bizottság  elnöke:  Szavazásra  bocsátotta  a  településőrök foglalkoztatására  kiírt  pályázat 
benyújtására  irányuló  előterjesztést,  melyből  megállapította,  hogy  a  bizottság  egyhangúlag  5  igen 
szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 

10/2010. (II. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: Településőrök foglalkoztatására pályázat benyújtása véleményezése

Határozat

Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-  testülete  mellett  működő  Pénzügyi  Ellenőrző, 
Foglalkoztatási  és  Településfejlesztési  Bizottság  napirendje  keretében  megtárgyalta  tárgyi  napirendet, 
melyet az önkormányzat és szervezi szervezeti és működési szabályzata 28. §-a (1) bekezdés en) 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)

11.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Közérdekű bejelentés Csanytelek, Nagy Imre utca, Bem utca, Forgó Henrik polgármester
és Vasvári Pál utca szilárd burkolatú kiépítése tárgyában Kató Pálné jegyző
kiadott előterjesztés véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó  Henrik  polgármester:  Elmondta,  hogy  tárgyév  januári  11.-i  keltezéssel  közérdekű  bejelentés 
érkezett a Polgármesteri Hivatalba a polgármesternek címzetten a Csanytelek, Nagy Imre, Bem József és 

12



Vasvári Pál utcai érintett lakosok aláírásával, melynek lényege azon lakossági elvárás, mely szerint szilárd 
burkolatú út kiépítését kezdeményezik, illetve annak hiányát sérelmezik a lakosok. Az eddigi útépítésekkel 
kapcsolatos  projektek,  illetve  a  fenti  utcákra  vonatkozó  esetleges  projektek  sikertelenségéről  is 
tájékoztatást kérve mielőbbi intézkedést várnak a jelzett útszakaszok lakosai. Az önkormányzat eddig is 
jelentős forrásokat költött több útszakasz, köztük a Nagy Imre utcára is, szilárd burkolatú kiépítésének 
tervezési költségeire és a kivitelezéshez nélkülözhetetlen építési engedélyezési eljárásokra. Sajnos a jelenleg 
is futó útépítési projekteknél is elsősorban a külterületi utak szilárd burkolatú kiépítését helyezik előtérbe, 
megfelelő  burkolat  szélességgel,  útpadka  és  vízelvezető  árkok  létesítésével.  A  Nagy  Imre  utca 
vonatkozásában így a jelenlegi pályázati konstrukcióban gyakorlatilag teljesen esélytelen az önkormányzat 
eredményes  pályázatra,  ismerve  az  utca  szélességeiből  illetve  a  közművek  elhelyezkedéseiből  adódó 
problémákat.  A  Nagy  Imre  utca  szilárd  útburkolattal  való  ellátására  a  kész  tervek,  engedélyek 
rendelkezésre  állnak.  Amennyiben  olyan  új  pályázati  lehetőség  nyílik,  amely  elsődlegesen  a  belterületi 
útszakaszok kiépítésére vonatkozik, úgy természetesen élni kívánunk a pályázási lehetőséggel. Véleménye 
szerint a problémakör végleges megoldásáig az érintett lakosokkal együttműködve keresni kell azokat az  
ideiglenes  áthidaló megoldásokat,  mellyel  életkörülményeiket  némileg  javítani  tudjuk.  Indítványozta  az 
előterjesztésben  foglaltak  megvitatása  után  változtatás  nélküli  elfogadását  és  képviselő-  testület  elé 
terjesztését annak elfogadására.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Balog Károly bizottság: Elmondta, hogy megérti az ott lakókat, azonban mint önkormányzati képviselő 
azt is tudja, hogy pályázat nélkül az önkormányzat képtelen megvalósítani a szilárd útburkolat kiépítését,  
amely nem is csak ezekben az utcákban jelentkezik jogos igényként.

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  5  igen  szavazattal  (ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül)  elfogadta  azt  és  az  alábbi  
határozatot hozta.

11/2010. (II. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: Közérdekű bejelentés Csanytelek, Nagy Imre utca, Bem utca és Vasvári Pál utca szilárd burkolatú 
kiépítése tárgyában kiadott előterjesztés véleményezése

Határozat

Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-  testülete  mellett  működő  Pénzügyi  Ellenőrző, 
Foglalkoztatási  és  Településfejlesztési  Bizottság  napirendje  keretében  megtárgyalta  tárgyi  napirendet, 
melyet  az  önkormányzat  és  szervezi  szervezeti  és  működési  szabályzata  28.  §-a  (1)  bekezdése  eg)  
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)

12.)  Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek, Baross G. utca 2. szám alatti - jelenleg állami Forgó Henrik polgármester
tulajdonban lévő – ingatlan tulajdonjoga ingyenes Kató Pálné jegyző
átruházásának kezdeményezésére kiadott előterjesztés
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véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy jelenleg az épület komplexumot bérli az önkormányzat a 
Nemzeti  Vagyonkezelő Zrt.  által  a Károlyi  István Gyermekközponttól,  a  település óvodásai  ideiglenes 
elhelyezésére a Csanytelek, Kossuth u. 12. sz. alatti nevelési intézmény felújítása idejére.
A tárgyi  ingatlan  tulajdonjogának megszerzésére  irányuló kezdeményezésre  érdemi  lépéseket  az  állami 
tulajdonos  képviseletében  a  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt-vel  sikerült  megtenni  a  közelmúltban. 
Tisztázódtak időközben az állami vagyon tulajdonjog átruházásának jogszabályi kritériumai is (Az állami 
vagyonról  szóló  2007.  évi  CVI.  tv.  és  annak  végrehajtására  kiadott  Az  állami  vagyonnal  való 
gondoskodásról szóló 254/2007.(X.4.) Korm. rendelet szerint), különös tekintettel az ingyenes tulajdonjog 
átruházás  feltételeire.  Ennek  lényege,  hogy  az  önkormányzatok csak  kötelező közfeladataik  ellátásával 
szorosan  összefüggő  tevékenységi  körökben  nyújthatnak  be  kérelmet  állami  tulajdonú ingatlanok 
megszerzéséhez. Önkormányzatunk a fentiekben jelzett 2005. évi határozatában is ilyen jellegű,  szociális 
alapszolgáltatási  feladatot  jelölt  meg  hasznosítási  célként.  A  képviselő-  testületnek  ezen  szándéka 
megerősítése szükséges a jelenlegi helyzetből adódó változásokat is figyelembe véve, mind a jogszabályi  
háttér mind pedig az ellátandó feladatkörök specifikusságából adódóan. Indítványozta az előterjesztésben 
foglaltak  megvitatása  után  változtatás  nélküli  elfogadását  és  képviselő-  testület  elé  terjesztését  annak 
elfogadására.

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  5  igen  szavazattal  (ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül)  elfogadta  azt  és  az  alábbi  
határozatot hozta.

12/2010. (II. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek, Baross G. utca 2. szám alatti - jelenleg állami tulajdonban lévő – ingatlan tulajdonjoga 
ingyenes átruházásának kezdeményezésére kiadott előterjesztés véleményezése

Határozat

Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-  testülete  mellett  működő  Pénzügyi  Ellenőrző, 
Foglalkoztatási  és  Településfejlesztési  Bizottság  napirendje  keretében  megtárgyalta  tárgyi  napirendet, 
melyet az önkormányzat és szervezi szervezeti és működési szabályzata 28. §-a (1) bekezdés ba) pontjában 
biztosított

javaslattevő  jogkörében eljárva

változtatás nélkül 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.
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Pető Sándor Kató Pálné
PEFTB elnök    jegyző
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