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6/2010.

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete
mellett m köd

Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság

2010. augusztus 10-én (kedden) du. 14,00 órakor
megtartott soros ülésének

Jegyz könyve
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 2010. augusztus 10-én (kedden) du.
14,00  órakor  tartott  soros nyílt ülésér l.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Pet  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 Jegyz
Bori Sándorné Jegyz i Irodavezet ,

jegyz könyvezet
Csányi László adó- és pü. irodavez. h.

Pet  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.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete 1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete
módosítása véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Csányi László adó- és pü. irodavez.h.

2.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetése I. félévér l szóló beszámoló véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Csányi László adó- és pü. irodavez.h.

3.) Csanytelek, Damjanich utca 39. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan rendeltetési mód
változtatására javaslat
El adó:  Fogó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

4.) Csanytelek Község Önkormányzata m ködés és gazdálkodás irányításának és szervezettségének
ellen rzésér l szóló bels  ellen ri jelentés véleményezése
El adó:  Fogó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

5.) Egyebek

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete Forgó Henrik polgármester
1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete módosítása Kató Pálné jegyz
véleményezése



(tárgyi írásos el terjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyz könyve mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Kató Pálné jegyz : Tájékoztatásul elmondta, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet
módosítását több tényez  is indokolja, többek között központi döntések, melyek az eredeti el irányzatok
kiegészítését teszik szükségessé. Részletesen ismertette az el irányzat változásokat és a rendelet
módosítására irányadó hatályos jogszabály helyeket és annak való megfelelést. Tájékoztatta a Bizottság
tagjait arról, hogy a beterjesztett rendelet- tervezetet az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta
és változtatás nélkül terjesztette azt a Bizottság és a Képvisel - testület elé elfogadásra. Javasolta a rendelet
módosításáról szóló tervezet megvitatás utáni elfogadását és annak – változtatás nélküli – testület elé
terjesztését.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pet  Sándor bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés elfogadását,
annak határozatban történ  rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyb l megállapította, hogy a
bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:

29/2010. (VIIII. 10.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete  1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete
módosítása véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta az
önkormányzat 2010. évi költségvetésér l szóló 1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításában
foglaltakat a település polgármestere és jegyz je el terjesztésében.

A bizottság az Ügyrendi Bizottság jogszabályi hátterére irányuló javaslatára támaszkodva, szakmai
szempontokat alapul véve, azt alkalmasnak tartva, az önkormányzat és szervei szervezeti és m ködési
szabályzata 28. §-a (3) bekezdése a) pontjában  biztosított jogkörében eljárva

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

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyz  és általa
Képvisel - testület tagjai (Helyben)

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat 2010. évi költségvetése I. félévér l szóló Forgó Henrik polgármester
beszámoló véleményezése Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz :  Hangsúlyozta, hogy az I. félévi gazdálkodás során komolyabb likviditási problémák
nélkül az ésszer  takarékosság elveinek megtartása mellett sikerült biztosítani az alapvet  m ködési és
kötelez  alapfeladatok ellátását és a társulásba integrált intézmények önkormányzati kiegészít
finanszírozását. Javasolta a beszámoló változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:



Balog Károly bizottság tagja: Támogatta az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását, azzal, hogy méltatta a gondos gazdálkodás eredményeként
jelentkez  el nyöket.

Pet  Sándor bizottság elnöke:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés elfogadását,
annak határozatban történ  rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyb l megállapította, hogy a
bizottság egyhangú 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta.

30/2010. (VIII. 10.) PEFTB határozat

Tárgy:  Az önkormányzat 2010. évi költségvetése I. félévi végrehajtása véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta az
önkormányzat 2010. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót a település polgármestere
és jegyz je el terjesztésében.

A bizottság  szakmai szempontokat alapul véve, azt alkalmasnak tartva, az önkormányzat és szervei
szervezeti és m ködési szabályzata 28. § (3) bekezdése a) pontjában biztosított jogkörében eljárva

egyetértési joggal terjeszti a tárgyi beszámolót a  képvisel - testület elé megtárgyalásra, változtatás nélküli elfogadásra.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyz  és általa
Képvisel - testület tagjai (Helyben)

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek, Damjanich utca 39. sz. alatti önkormányzati Kató Pálné jegyz
tulajdonú ingatlan m velési ág változtatására javaslat

(Tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi.)

Kató Pálné jegyz : Napirendet ismertetve elmondta,  a módosítást az teszi szükségessé, hogy az illetékes
építési hatóság határozata alapján elvégzett lakóház bontása és a bontás készrejelentése 2010. 07. 30.
napjával megtörtént. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. végrehajtására kiadott
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 65. §-a (3) bekezdése értelmében épületváltozást (bontást) körzeti
földhivatal által hatályos záradékkal ellátott változási vázraj egyidej  benyújtásával lehet a tulajdoni lapon
átvezetni. Ahhoz, hogy a bejelentés átvezetése is megtörténjen a Képvisel -testületnek határozatba kell
foglalnia és ezzel együtt kell beterjeszteni a kérelmet elbírálásra az illetékes ingatlanügyi hatósághoz. Az
ingatlan m velési ága módosítása céljaként az adott külterületi ingatlan települési folyékony hulladék gy jtésére
átadó m vek befogadására alkalmassá tételét javasolta megjelölni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pet  Sándor bizottság elnöke:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés elfogadását,
annak határozatban történ  rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyb l megállapította, hogy a
bizottság egyhangú 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta.



31/2009. (VIII. 10.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek, Damjanich utca 39. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan m velési ág
           változtatása véleményezése

Határozat

A Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében
tárgyalta tárgyi el terjesztést, melyet az önkormányzat és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 28. §
(1) bekezdése em) pontjában biztosított

véleményezési jogával élve terjeszt

 a Képvisel - testület elé változatlan tartalommal és formában történ  elfogadásra.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyz  és általa
Képvisel - testület tagjai (Helyben)

4.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata m ködés és gazdálkodás Forgó Henrik polgármester
irányításának és szervezettségének ellen rzésér l szóló bels Kató Pálné jegyz
ellen ri jelentés véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Elmondta, hogy a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa okleveles
pénzügyi revizora, Juhász Lejla elkészítette az önkormányzat szabályszer ségi ellen rzését. Javasolta annak
megvitatását és változtatás nélküli tudomásulvételét. Indítványozta az el terjesztésben foglaltak
megvitatása után változtatás nélküli elfogadását és képvisel - testület elé terjesztését annak elfogadására.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Majzik József bizottság tagja: Egyetért en támogatta a beterjesztett javaslat elfogadását.

Pet  Sándor bizottság elnöke:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés elfogadását,
annak határozatban történ  rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyb l megállapította, hogy a
bizottság egyhangú 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta.

32/2010. (VIII. 10.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata m ködése és gazdálkodás irányításának és szervezettségének
ellen rzésér l szóló bels  ellen ri jelentés  véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta Csanytelek Község
Önkormányzata m ködése és gazdálkodás irányításának és szervezettségének ellen rzésér l szóló bels
ellen ri jelentést, melyet

változatlan tartalommal és formában



terjeszt elfogadásra a Képvisel - testület elé.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyz  és általa
Képvisel - testület tagjai (Helyben)

Az ülésen egyéb bejelentés, el terjesztés nem hangzott el így Pet  Sándor bizottság elnöke
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést befejezettnek nyilvánította

K.m.f.

Pet  Sándor Kató Pálné
PEFTB elnök    jegyz


