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4/2010.

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
mellett működő 

Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság

2010. május  25-én (kedden) du. 14,00 órakor
megtartott soros ülésének

Jegyzőkönyve

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4



Jegyzőkönyv

Készült: Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  mellett  működő Pénzügyi  Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai  és Településfejlesztési Bizottság 2010. május 25-én (kedden) 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
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 mind az 5 tag megjelent.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag 
-  határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1.) Csongrád Város és Kistérsége települések helyi Hulladékgazdálkodási terve felülvizsgálatáról szóló 
beszámoló  véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

2.) Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi beszámolójának ellenőrzéséről szóló belső ellenőri 
jelentés véleményezése
Előadó: Kató Pálné jegyző

3.) Térfigyelő rendszer kiépítésével kapcsolatos előkészületi feladatok véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

4.) Ivóvízminőség-javító, programban való részvétel alternatíváinak véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

5.) Falunapi programok költségei meghatározása
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző

6.) Díszpolgári cím adományozására tett javaslat véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester

7.) Egyebek



1.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csongrád Város és Kistérsége települések Forgó Henrik polgármester
helyi Hulladékgazdálkodási terve felülvizsgálatáról Kató Pálné jegyző
szóló beszámoló elfogadása

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a képviselő- testület az 51/2009. (IX. 14.) 
Ökt  határozatával  döntött  a  Csongrádi  Kistérség  Többcélú  Társulása  Hulladékgazdálkodási  Terve 
felülvizsgálatáról.  A  terv  felülvizsgálatáról  szóló  beszámolót  2010.  február  18.  napján  véleményezésre 
megküldte  az  Alsó-  Tisza-  vidéki  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőségnek, 
melyet az elfogadott. Javasolta a beszámoló elfogadását és képviselő- testület elé terjesztését.

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.

21/2010. (V. 25.) PEFTB határozat

Tárgy: Csongrád Város és Kistérsége települések helyi Hulladékgazdálkodási terve felülvizsgálatáról 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 ej) 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)

2.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi Forgó Henrik polgármester
beszámolójának ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató  Pálné  jegyző:  Ismertette  a  belső  ellenőr  által  az  önkormányzat  2009.  évi  beszámolójának 
ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentést. Indítványozta az előterjesztésben foglaltak megvitatása után 
változtatás nélküli elfogadását és képviselő- testület elé terjesztését annak elfogadására.

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

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.

22/2010. (V. 25.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi beszámolójának ellenőrzéséről készült belső ellenőri 
jelentés véleményezése

Határozat

A  Pénzügyi  Ellenőrző,  Foglalkoztatáspolitikai  és  Településfejlesztési  Bizottság  napirendje  keretében 
tárgyalta  Csanytelek  Község  Önkormányzata  2009.  évi  beszámolójának  ellenőrzéséről  készült  belső 
ellenőrzési  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:
Térfigyelő rendszer kiépítésével kapcsolatos előkészületi Forgó Henrik polgármester
feladatok véleményezése Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Napirendet ismertetve elmondta, hogy az elmúlt időszakban több lakossági 
bejelentés is történt vagyon elleni bűncselekmény elkövetésével kapcsolatosan. Ebből adódóan a lakosok 
közül többen fogalmazzák meg azon igényüket, hogy az önkormányzat is fokozottabban vegyen részt a 
probléma megoldásában. Az eddig begyűjtött információk alapján leghatékonyabb megoldás a térfigyelő 
rendszer  technika  kiépítése.  Rendőrségi  tapasztalatok  bizonyítják,  az  ilyen  rendszer  kiépítése  már 
önmagában  is  jelentős  visszatartó  erővel  bír  a  bűnelkövetés  területén  és  az  eredményes  bűnfeltárás 
körülményeinek  tisztázásához  is  az  egyik  leghatékonyabb  módszer.  Hangsúlyozta,  hogy  ilyen  jellegű 
beruházás csak magas támogatás intenzitású pályázati lehetőség esetében lehetséges.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Balog Károly: Támogatta a térfigyelő rendszer kiépítését.

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.



23/2010. (V. 25.) PEFTB határozat

Tárgy: Térfigyelő rendszer kiépítésével kapcsolatos előkészületi feladatok véleményezése

Határozat

A  Pénzügyi  Ellenőrző,  Foglalkoztatáspolitikai  és  Településfejlesztési  Bizottság  napirendje  keretében 
tárgyalta tárgyi napirendet, melyet az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzata 28. §-a  
(1) bekezdése eh) 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)

4.)  Napirend

Tárgy: Előadó:
Ivóvízminőség-javító programban való részvétel Forgó Henrik polgármester
alternatíváinak véleményezése Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester:  Emlékeztetőül elmondta, hogy a képviselő- testület a 47/2009. (IX. 14.) 
Ökt határozatával úgy döntött, hogy addig marad a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjában 
tag, amíg a megvalósíthatósági tanulmány és annak tervdokumentációi alapján készült elvi vízjogi engedélyt 
kézhez  kapja.  A  terv  készítője  2010.  január  26-án  megküldte  településünkre  elkészített  elvi  vízjogi  
engedélyes  tervdokumentációt,  mely  alapján  az  ATIKÖTEVIFE kiadta  településünkre  az  elvi  vízjogi 
engedélyt. Tájékoztatást adott az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatosan több minisztérium felé 
történt megkeresésről, amelyekre eddig érdemi válasz nem érkezett. Önkormányzatunk jelenleg még tagja 
a programnak,  mivel  a hatályos Kormányrendelet módosítását  egyik minisztérium sem terjesztette elő, 
érdemi intézkedésre nem került sor. A DARFÜ 1010. április  21-én értesítést küldött,  hogy a program 
keretében Csongrád Város és Csanytelek Község Önkormányzatai részvételével tervezett ivóvízminőség-
javító társulással a pályázat beadásánál tovább nem számolnak, mert a képviselő- testületek nem hoztak  
érdemi döntést ezen társulás megalakításáról. A DARFÜ illetékese telefonon történt tájékoztatása szerint  
önkormányzatunkat az NFÜ kizárta a programból, mely döntést magában foglaló határozatot rövidesen 
rendelkezésünkre  bocsátja.  Tekintettel  arra,  hogy  önkormányzatunk  nem  ennek  a  tervnek  való 
megvalósításában gondolkodik, így javasolta a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító programból való kizárás 
tényének  elfogadását,  és  egyben  Csongrád  Város  Önkormányzatával  társulás  létrehozása  tárgyában 
tárgyalásra  való  felhatalmazás  megadását.  Elmondta,  hogy  két  határozatot  kell  hozni,  az  egyikben  a 
képviselő-  testület  elfogadja  a  Dél-  alföldi  Ivóvízminőség-  javító  programból  való  kizárást,  a  másik 
határozatban  felhatalmazást  ad  a  Csongrád  Város  Önkormányzata  Polgármesterével  való  tárgyalásra 
ivóvízminőség- javító önkormányzati társulás létrehozására.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton János bizottság tagja:  Támogatta  Csongrád Város  Önkormányzatával  létrehozandó társulás 
megalakítását.

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.

24/2010. (V. 25.) PEFTB határozat

Tárgy: Dél-alföldi Ivóvízminőség- javító programból való kizárás elfogadása véleményezése

Határozat

A  Pénzügyi  Ellenőrző,  Foglalkoztatáspolitikai  és  Településfejlesztési  Bizottság  napirendje  keretében 
tárgyalta tárgyi napirendet, melyet az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzata 28. §-a  
(1) bekezdése eh) 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)

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.

25/2010. (V. 25.) PEFTB határozat

Tárgy: Ivóvízminőség- javító önkormányzati társulás alakítása véleményezése

Határozat

A  Pénzügyi  Ellenőrző,  Foglalkoztatáspolitikai  és  Településfejlesztési  Bizottság  napirendje  keretében 
tárgyalta tárgyi napirendet, melyet az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzata 28. §-a  
(1) bekezdése eh) 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:
Falunapi programok költségei meghatározása Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester:  Elmondta, hogy az alpolgármester úr más elfoglaltsága miatt 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  a  tavalyi  évi  ráfordításokhoz  igazodóan  800.000.  Ft-ban,  javasolta 
megállapítani, mivel pillanatnyilag úgy tűnik lesznek  a programhoz szponzorok. 

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy a falunapok megrendezésére anyagi fedezetet a 
Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetése nyújthat, amely működési kiadásként kerül elszámolásra.

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.

26/2009. (V. 25.) 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)

6.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Díszpolgári cím odaítélése véleményezése Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató  Pálné  jegyző:  Tájékoztatta  a  bizottság  tagjait  arról,  hogy  a  díszpolgári  cím  alapításáról  és  
adományozása rendjéről a képviselő- testület 312/2009. (X. 30.) Ökt rendeletében rendelkezett. Ismertette  
az  eljárási  szabályokat.  Elmondta,  hogy  civil  szervezetek,  társadalmi  szervezetek,  önkormányzati 
intézményvezetők részéről nem, de a polgármester úrtól érkezett javaslat a díszpolgári cím odaítélésére. 

Forgó Henrik polgármester: Méltatta a településen élő díszpolgári címre általa javasoltak tevékenységét, 
akik  idős  koruk ellenére  a  mai  napig  részt  vesznek különböző versenyeken.  Javasolta  a   nevekre  tett  
indítvány megviotatását.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton János bizottság tagja: Támogatta a javaslat elfogadását, egyetértve a javaslattevő polgármester úr 
által elmondott indokokkal.



Pető Sándor bizottság elnöke:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását, 
annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyből megállapította, hogy a 
bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 

27/2010. (V. 25.) PEFTB határozat

Tárgy: Díszpolgári cím odaítélésére javaslat

Határozat

A Pénzügyi  Ellenőrző,  Foglalkoztatáspolitikai  és  Településfejlesztési  Bizottság  2010.  május  25.  napján 
megtartott  ülésén  megtárgyalta  tárgyi  napirendet,  az  önkormányzat  képviselő-  testülete  és  szervei 
szervezeti és működési szabályzata 28. §-a (1) bekezdése bf) pontjában biztosított  javaslattevő jogával  
élve

Antal Ferencnét és
Papp Mátyásnét

 javasolja a Képviselő- testületnek 2010. év díszpolgárainak a képviselő- testület által megválasztani, a 
helyi vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelő eljárásrend mellett.

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

Egyéb bejelentések

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott a helyi adóbevételek alakulásáról, majd az önkormányzatot érintő 
jelentősebb jogszabály változásokról.

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


