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3/2010.

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
mellett működő 

Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság

2010. április  02-án (pénteken) de. 10,00 órakor
megtartott soros ülésének

Jegyzőkönyve

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Jegyzőkönyv



Készült: Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  mellett  működő Pénzügyi  Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 2010. április 02-án (pénteken) de. 10,00 
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
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 megjelent, 2 tag távolmaradását bejelentette.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag 
-  határozathozatal nélkül – 3 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1.) Az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetésének  végrehajtásáról  szóló  rendelet-  tervezet 
véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

2.) Az önkormányzatnál a belső ellenőr által 2009. évben ellenőrzésről  szóló összefoglaló jelentés 
véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

3.) Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradvány felosztása jóváhagyása véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

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

5.) Csongrádi  Kistérség  közrendjének  és  közbiztonságának  alakulásáról  szóló  beszámoló 
véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

6.) Egyebek



1) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Forgó Henrik polgármester
szóló rendelet- tervezet véleményezése Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi)

Forgó  Henrik  polgármester: Napirendet  ismertetve  elmondta,  hogy  a  beszámoló  központi 
szabályozókban  megadott  szempontokra  épül,  mely  átfogó  képet  nyújt  a  2009.  évi  gazdálkodásról.  
Részletesen ismertette a beszámolóban foglaltakat,  majd javasolta a rendelet tervezet megvitatása utáni 
elfogadását és annak – változtatás nélküli – testület elé terjesztését.

Kató  Pálné  jegyző: Szólt  a  2009.  évi  feladatok  végrehajtását  megnehezítő  körülményekről  és  annak 
ellensúlyozására tett intézkedésekről, annak eredményeiről.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

Pető  Sándor  bizottság  elnöke: Támogatta  a  beterjesztett  napirend  szerinti  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.

16/2010. (IV. 02.) PEFTB határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet- tervezet véleményezése

Határozat

Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-  testülete  mellett  működő  Pénzügyi  Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai  és  Településfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  az  önkormányzat  2009.  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 f) pontjában biztosított jogkörében eljárva 

egyetértési joggal terjeszti  tárgyi rendelet- tervezetet képviselő- testület elé megtárgyalásra, változtatás nélküli elfogadásra.

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

2) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzatnál  a belső ellenőr által 2009.  évben végzett Forgó Henrik polgármester
ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés véleményezése Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)



Kató Pálné jegyző: Ismertette a belső ellenőr által 2009. 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.  Utalt  a  beterjesztés 
jogszabályi  hátterére,  melynek  eleget  téve  emlékeztetett  egy  másik  fontos  elemre,  a  könyvvizsgálói 
jelentésben foglaltakra is. 

Forgó Henrik polgármester:  Megnyugtatónak ítélte  az  ellenőrzésről  készült  összefoglaló jelentésben 
foglaltakat.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton János bizottság tagja: Szerinte komoly hivatali munkavégzést takar az ellenőrzés szerinti pozitív 
megítélés.

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.

17/2010. (IV. 02.) PEFTB határozat

Tárgy:  Az önkormányzatnál a belső ellenőr által  2009. évben végzett ellenőrzésről  szóló összefoglaló  
jelentés véleményezése

Határozat

A  Pénzügyi  Ellenőrző,  Foglalkoztatáspolitikai  és  Településfejlesztési  Bizottság  napirendje  keretében 
tárgyalta  Csanytelek  Község  Önkormányzatánál  2009.  évben  végzett  ellenőrzéséről  készült  belső 
ellenőrzési összefoglaló jelentését, melyet

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:
Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa felosztása Forgó Henrik polgármester
véleményezése Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy a 2009-as év költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet- 
tervezet részeként meghatározásra került az önkormányzat előző évi pénzmaradványa, melynek összege 
15.616.364.-Ft, melyből 9.000.000,- Ft lekötött pénzmaradvány, 6.616.364,- Ft szabadon felhasználható 
forráskeret. Javasolta, hogy az igénybe vehető pénzmaradványból 1.470.000,- Ft átadott pénzeszközként a  
Szent László Általános Iskola felújításával összefüggő Önkormányzati Minisztériumi pályázat saját forrás 
kiegészítésére, 4.146.364,- Ft fejlesztési tartalékkeret kiegészítéseként, 1.000.000,- Ft általános működési  
tartalék keret kiegészítéseként kerüljön felosztásra. Részletesen indokolta javaslatát.



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.

18/2010. (IV. 02.) PEFTB határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa felosztása véleményezése

Határozat

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

4.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete Forgó Henrik polgármester
2010. évi közbeszerzési terve véleményezése Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó  Henrik  polgármester: Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  a  közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi 
CXXIX. törvény 22. §-a (1) bekezdése d) pontja szerinti ajánlatkérőkén a Kbt. 5. §-a értelmében évente 
közbeszerzési tervet kell készítenie az önkormányzatnak az adott év április 15-éig.  

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott a közbeszerzési törvény 2010. év jogszabály szerinti közbeszerzési 
értékhatárairól. Elmondta, hogy ezek figyelembe vételével készült el a közbeszerzési terv.

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.

19/2010. (IV. 02.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2010. 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) bekezdése er) 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)

5.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának Forgó Henrik polgármester
alakulásáról szóló beszámoló véleményezése Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó  Henrik  polgármester:  Ismertette  a  bizottság  tagjaival  Dr.  Koncz  József  kapitányságvezető 
Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról szóló beszámolóját. Elmondta, hogy a 
beszámoló tartalmazza a kapitányság 2009. évben végzett munkáját és a 2010. évi célkitűzéseket. 

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.

20/2010. (IV. 02.) PEFTB határozat

Tárgy: Csongrádi Kistérség Közrendjének és közbiztonságának alakulásáról szóló beszámoló 
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) bekezdése er) 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)

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




