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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
mellett működő 

Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság

2010. június  21-én (hétfőn) du. 14,00 órakor
megtartott soros ülésének

Jegyzőkönyve
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Jegyzőkönyv



Készült: Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  mellett  működő Pénzügyi  Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai  és Településfejlesztési  Bizottság 2010.  június  21-én (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
Majzik József bizottság tagja

Távolmaradását bejelentette: Márton János 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 3 tag megjelent, két 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.) Támogatás igénylése a településen végzett belvíz elleni védekezés költségeinek megtérítésére a vis 
maior tartalék keret terhére
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

2.) Egyebek

1.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Támogatás igénylése a településen végzett belvíz elleni védekezés Forgó Henrik polgármester
költségeinek megtérítésére a vis- maior tartalék keret terhére Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó  Henrik  polgármester:  Napirendet  ismertetve  elmondta,  hogy  a  településen  kialakult  belvízi 
helyzetre  való  tekintettel  május  31-én  I.  fokú,  június  1-jén II.  fokú belvízvédelmi  készültséget  kellett 
elrendelnie.  A  védekezési  munkálatokon  a  Polgármesteri  Hivatalnál  jogviszonyban  álló  fizikai  
alkalmazottak és közcélú foglalkoztatottak mellett részt vett a Csongrád Városi Tűzoltóság a Csanyteleki  
Polgárőr  Egyesület,  a  Csongrádi  Rendőrkapitányság,  a  helyi  lakosság  és  magánvállalkozók  is. 
Robbanómotoros  szivattyúzással  több  helyszínen  is  folyamatos  volt  a  védekezés.  Egyes  lefolyástalan 
területeken  tartálykocsis  belvíz  szivattyúzásra  is  sor  került.  A  védekezési  munkálatok  legnagyobb 
költséghányadát a szivattyúkhoz és a járművekhez felhasznált üzemanyag költség jelentette. A védekezés  
dologi költségeinek összege meghaladta a 600.000,-Ft-ot, mely költséget az önkormányzat csak részben 



tudja  felvállalni.   A  vis-  maior  tartalék  felhasználásának  részletes  szabályairól  szóló  8/2010.  (I.  28.) 
Kormányrendelet  értelmében  támogatás  igényelhető  a  vis-  maior  tartalék  keret  terhére  az  illetékes 
minisztériumtól.   Településünk hátrányos helyzetére  tekintettel  ezen rendelet  szerinti  igénylés  mértéke 
elérheti a költségek 90 %-át, a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időszakában pedig a 100 %-át. A 
támogatási  igénylésünk  benyújtását  a  Katasztrófa  Védelmi  Bizottság  és  a  Dél-  alföldi  Regionális  
Államigazgatási Hivatal illetékes bizottsága megalapozottnak tekintette.

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 egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 

28/2010. (VI. 21.) PEFTB határozat

Tárgy: Támogatás igénylése a településen végzett belvíz elleni védekezés költségeinek megtérítésére a vis-
maior tartalék keret terhére

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 (3) bekezdése i) pontjában biztosított 

egyetértési 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


