
1

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7/2010.

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
mellett m köd

Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság

2010. november 08-án (hétf n) du. 14,00 órakor
megtartott soros nyílt ülésének

Jegyz könyve

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7



2

Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 2010. november 08-án (hétf n) du. 14,00
órakor  tartott  soros nyílt ülésér l.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Kopasz Imréné bizottság elnök helyettese
Márton Erzsébet bizottság tagja
Sinkó Jánosné bizottság tagja
Márton János bizottság tagja

Távolmaradását bejelentette: Pet  Sándor bizottság elnöke

Tanácskozási joggal megjelent: Forgó Henrik Polgármester
Kató Pálné Jegyz
Bori Sándorné Jegyz i Irodavezet ,

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

Kopasz Imréné Bizottság elnök helyettese: Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat. Megállapította,
hogy az ülés határozatképes, mert a bizottság tagjai közül 4 tag megjelent, 1 tag távolmaradását
bejelentette.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag
-  határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1.) Csanytelek Község Önkormányzata 2011. évi bels  ellen rzési és stratégiai terv véleményezése
El adó: Kató Pálné jegyz

2.) Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép- hosszú-távú fejlesztési programja
véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester

3.) Kötelez  közszolgáltatások költségelemzései megvitatása, véleményezése
a) A.S.A. Kft. 2009. évi költségelemzése véleményezése
b) Kéménysepr -ipari közszolgáltatás 2010. évi tevékenysége költségelemzése véleményezése
c) KÉBSZ Kft. – mint vízm  üzemeltet  – település közm ves ivóvíz ellátásáról szóló 2010. évi

költségelemzése véleményezése
d) közétkeztetési tevékenység költségelemzése véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Csányi László adó- és pü. irodavez.h.

4.) Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének módosítása véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Csányi László adó- és pü. irodavez.h.

5.) Csanytelek község közigazgatási területén található belvízelvezet  rendszer felülvizsgálatáról
szóló tájékoztató véleményezése
El adó:  Fogó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz
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6.) Csanytelek községben m köd  civil szervezetek és helyi önszervez  közösségek 2011. évi
ködési célú támogatása igénylései véleményezése

El adó:  Fogó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

7.) Beruházásból származó vagyonérték átruházásra a KÉBSZ Kft eladási ajánlata (Csanytelek,
Szegedi út szilárd  burkolatú kiépítése megvásárlása) véleményezése
El adó:  Fogó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

8.) Egyebek
- Pályázati kiírás bejelentése

Zárt ülés keretében:
1.) Benyújtott pályázat véleményezése hátrányos helyzet  diákok Arany János Tehetséggondozó

Programjában való részvételre
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

2.) Bursa- Hungarica Fels oktatási Ösztöndíjpályázat rangsorolásának véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek község önkormányzata 2011. évi bels  ellen rzési  Kató Pálné jegyz
és stratégiai terv véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Kató Pálné jegyz : Tájékoztatásul elmondta, hogy az elmúlt évek gyakorlatának
megfelel en az idei évben is beterjeszti a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásával megbízási
jogviszonyban álló, önkormányzatunk bels  ellen re által elkészített, az önkormányzat 2011. évi bels
ellen rzésére vonatkozó programját,  melyet  a költségvetési szervek bels  ellen rzésér l szóló módosított
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 22. §-a (1) bekezdése szerint október 31-ig kell beterjeszteni a
képvisel -testület elé. A bels  ellen rzési tervet és stratégiai tervet áttanulmányozva megállapította, hogy a
2011. évi bels  ellen rzési terv az önkormányzat stratégiai céljaival összhangban áll. Részletesen ismertette
a bels  ellen rzési és stratégiai tervet és javasolta annak elfogadását és képvisel - testület elé terjesztését,
mint annak beterjesztésére kötelezett.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kopasz Imréné bizottság elnök helyettese:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés
változtatás nélküli elfogadását, annak határozatban történ  rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,
melyb l megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül)
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta.

33/2010. (XI. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2011. évi bels  ellen rzési és stratégiai tervének
            véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta tárgyi
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el terjesztést, melyet a képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 28. §-a (1)
bekezdése er) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képvisel -testület elé.

Határozatról értesítést kap:
1.) Kató Pálné jegyz  és általa
2.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzat rövid-, közép- hosszú-távú  Forgó Henrik polgármester
fejlesztési programja véleményezése Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz :  Napirendet ismertetve elmondta, évek óta gyakorlattá vált, hogy a képvisel -testület
meghatározza a rövid, közép- hosszú távú tervét, amely iránymutatást ad az éves költségvetési koncepció
és költségvetés elkészítéséhez aktualizálva a feladatokat, és ez az alapja a köztisztvisel kkel szemben
támasztott teljesítmény követelményeknek. Javasolta a beterjesztett program elfogadását és annak
képvisel -testület elé terjesztését.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Sinkó Jánosné bizottság tagja: Javasolta a fejlesztési program változtatás nélküli elfogadását.

Kopasz Imréné bizottság elnök helyettese: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott el terjesztést és
határozati javaslatot, melyb l megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

34/2010. (XI. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata rövid, közép- hosszú-távú fejlesztési programja
véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta tárgyi
el terjesztést, melyet a képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 28. §-a (3) bekezdés
h) pontjában biztosított

egyetértési joggal terjeszt a  képvisel -testület elé megtárgyalásra, változtatás nélküli elfogadásra.

Határozatról értesítést kap:
1.) Kató Pálné jegyz  és általa
2.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)

3.) Napirend
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Tárgy: El adó:
Kötelez  közszolgáltatások költségelemzései megvitatása, Forgó Henrik polgármester
véleményezése Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

a)

A.S.A. Kft 2009. évi költségelemzése véleményezése

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló módosított
2000. évi XLIII. törvény 25. §-a (4) bekezdése értelmében a közszolgáltatónak a közszolgáltatás rendjére
és módjára tekintettel részletes költségelemzést kell készítenie jelen tv. ue. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján, melyet a jegyz  terjeszt a képvisel -testület elé. A megküldött költségelemzést áttanulmányozva
arra a következtetésre jutott, hogy az abban foglaltak megfelelnek a fenti jogszabályban rögzített
közszolgáltatóra vonatkozó rendelkezéseknek. Ismertette az A.S.A. Kft költségelemzését. Elmondta, hogy
a szolgáltató 2011. évre tervezett árbevétele 4 %-os díjemeléssel teljesíthet . Javaslatot tett a
költségelemzés elfogadására és képvisel -testület elé terjesztésére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kopasz Imréné bizottság elnök helyettese:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés
változtatás nélküli elfogadását, annak határozatban történ  rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,
melyb l megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül)
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta.

35/2010. (XI. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: A.S.A. Kft 2009. évi költségelemzése véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta az A.S.A. Kft.
2009. évi költségelemzésér l szóló tájékoztatást, melyet a képvisel -testület és szervei szervezeti és

ködési szabályzata 28. §-a (3) bekezdés f) pontjában biztosított

egyetértési joggal terjeszt

változtatás nélküli elfogadásra a képvisel -testület elé.

Határozatról értesítést kap:
1.) Kató Pálné jegyz  és általa
2.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)

b)

Kéménysepr -ipari közszolgáltatás 2010. évi  költségelemzése véleményezése

Kató Pálné jegyz : Ismertette a kéménysepr -ipari közszolgáltatás végzésével megbízott Csomifüst Kft.
kéménysepr - ipari közszolgáltatás tevékenységér l szóló beszámolóját, amely alapja a 2010. évi díjtétel
megállapításának. Elmondta, hogy minden körülményt mérlegelve átlagban 3 %-os díjtétel emelkedést



6

irányzott el  a szolgáltató.  Javaslatot tett a költségelemzés megvitatására, annak elfogadására és képvisel -
testület elé változtatás nélküli beterjesztésére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kopasz Imréné bizottság elnök helyettese: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés
változtatás nélküli elfogadását, annak határozatban történ  rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,
melyb l megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül)
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta.

36/2009. (XI. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: Kéménysepr - ipari közszolgáltatás 2010. évi költségelemzése véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta a kéménysepr -
ipari közszolgáltatás 2010. évi tevékenysége költségelemzésér l szóló tájékoztatást, melyet a képvisel -
testület és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 28. §-a (3) bekezdés f) pontjában biztosított

egyetértési joggal terjeszt

változtatás nélküli elfogadásra a képvisel -testület elé.

Határozatról értesítést kap:
1.) Kató Pálné jegyz  és általa
2.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)

c)

KÉBSZ Kft település közm ves ivóvíz ellátásáról szóló 2010. évi költségelemzése véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy a KÉBSZ Kft, mint a községi vízm nek
üzemeltet je elkészítette a tárgyévi önköltség kalkulációját, melyet a 2011. évi vízdíj tételeinek
meghatározásánál figyelembe kell venni. Javaslatot tett a költségelemzés megvitatása utáni elfogadására és
képvisel -testület elé terjesztésére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kopasz Imréné  bizottság elnök helyettese:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés
változtatás nélküli elfogadását, annak határozatban történ  rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,
melyb l megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül)
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta.

37/2010. (XI. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: KÉBSZ Kft település közm ves ivóvíz ellátásáról szóló 2010. évi  költségelemzése véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta a KÉBSZ Kft
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település közm ves ivóvíz ellátásáról szóló 2010. évi költségelemzését, melyet a képvisel -testület és
szervei szervezeti és m ködési szabályzata 28. §-a (3) bekezdés f) pontjában biztosított

egyetértési joggal terjeszt

változtatás nélküli elfogadásra a képvisel -testület elé.

Határozatról értesítést kap:
1.) Kató Pálné jegyz  és általa
2.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)

d)

KÉBSZ Kft étkezési térítési díj 2010. évi költségelemzése véleményezése

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy a diákélelmezést folytató KÉBSZ Kft
elkészítette a tárgyévi önköltség kalkulációját, melyet a 2011. évi étkezési térítési díjak meghatározásánál
figyelembe kell venni. Elmondta, hogy törvényi változás okán az étkezési térítési díj megállapítása januártól
módosul, ezért annak megállapítása a jöv  évben aktuális. Javaslatot tett a költségelemzés megvitatása
utáni elfogadására és képvisel -testület elé terjesztésére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el:

Kopasz Imréné bizottság elnök helyettese:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés
változtatás nélküli elfogadását, annak határozatban történ  rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,
melyb l megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül)
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta.

38/2010. (XI. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: KÉBSZ Kft. étkezés térítési díj költségelemzése véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta a KÉBSZ Kft.
étkezési térítési díj költségelemzésér l szóló 2010. évi költségelemzését, melyet a képvisel -testület és
szervei szervezeti és m ködési szabályzata 28. §-a (3) bekezdés f) pontjában biztosított

egyetértési joggal terjeszt

változtatás nélküli elfogadásra a képvisel -testület elé.

Határozatról értesítést kap:
1.) Kató Pálné jegyz  és általa
2.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)

4.)Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének módosítása Forgó Henrik polgármester
véleményezése Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)
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Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a képvisel -testület a 18/2010. (IV. 09.)
Ökt határozatával fogadta el a 2010. évre vonatkozó közbeszerzési tervet, melyben három kiemelt
beruházási célkit zés került megjelölésre, melyek becsült nettó bekerülési értéke elérte – közbeszerzés
szempontjából – a nemzeti értékhatárt. Valamennyi célkit zés pályázati konstrukcióhoz kapcsolódik, de
különböz  okok miatt ezen közbeszerzések 2010. évben elmaradnak. A fentiekb l adódóan módosítani
szükséges a 2010. közbeszerzési tervet. Erre az eredeti közbeszerzési terv VI. fejezetének b) pontjában
nyílik lehet ség „(VI a) Közbeszerzési terv évközi módosításai b) elmaradt (2010. évre tervezett)
közbeszerzések”. A településen 2010. évben nemzeti értékhatárt elér  közbeszerzési eljárás megindítására
nem kerül sor. Javaslata a közbeszerzési terv módosítása megvitatása utáni elfogadását és képvisel -testület
elé terjesztésére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el:

Kopasz Imréné bizottság elnök helyettese:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés
változtatás nélküli elfogadását, annak határozatban történ  rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,
melyb l megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül)
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta.

39/2010. (XI. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének 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 közbeszerzési tervének módosítását, melyet a képvisel -testület és szervei
szervezeti és m ködési szabályzata 28. §-a (1) bekezdés eo) pontjában biztosított

véleményezési joggal terjeszt

változtatás nélküli elfogadásra a képvisel -testület elé.

Határozatról értesítést kap:
1.) Kató Pálné jegyz  és általa
2.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)

5.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek község közigazgatási területén található Forgó Henrik polgármester
belvízelvezet  rendszer felülvizsgálatáról szóló tájékoztató Kató Pálné jegyz
véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy 2010. november 04-én a 33/2009. (II.
20.) Korm. rendeletben írtakhoz igazodóan a község közigazgatási területén található belvízelvezet
csatornák állapotának vizsgálata megtörtént. A bejárásról készült jegyz könyvet megküldte a Csongrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Csongrádi Polgári Védelmi Irodájának. Ismertette a
jegyz könyvben rögzített megállapításokat. Javasolta az el terjesztés elfogadását és képvisel -testület elé
terjesztését változtatás nélküli elfogadásra.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Kopasz Imréné bizottság elnök helyettese: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés
elfogadását, annak határozatban történ  rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyb l
megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta
azt és az alábbi határozatot hozta:

40/2010. (XI. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek község közigazgatási területén található belvízelvezet  rendszer felülvizsgálatáról szóló
tájékoztató véleményezése

Határozat

A Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében
tárgyalta Csanytelek község közigazgatási területén található belvízelvezet  rendszer felülvizsgálatáról
szóló tájékoztatót, melyet

változatlan tartalommal és formában

terjeszt elfogadásra a képvisel -testület elé.

Határozatról értesítést kap:
1.) Kató Pálné jegyz  és általa
2.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)

6.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Községben m köd  Civil szervezetek és helyi Forgó Henrik polgármester
önszervez  közösségek 2011. évi m ködési célú támogatási  Kató Pálné jegyz
igénylései véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Napirendet ismertetve elmondta, hogy az önkormányzat képvisel -testülete a
14/2009. (X. 30.) Ökt rendelete alapján 2010. szeptemberében pályázatot hirdetett a helyi önszervez
közösségek m ködését el segít  pénzügyi támogatások elnyerésére, melynek beadási határideje 2010.
október 31. napja volt. A pályázati felhívásra 8 helyben m köd  önszervez  közösség nyújtott be
támogatás igénylést.  Elmondta, hogy a pályázatok befogadását követ  5 napon belül a támogatás
igénylésekkel kapcsolatos valamennyi közérdek  adat felkerült az e célra létrehozott és folyamatosan

ködtetett Minisztériumi honlap adatbázisába. Ismertette az igényelt és a szervezetenkénti támogatási
javaslatokat. Hangsúlyozta, hogy a támogatási javaslat az el  évi bázis el irányzatnak megfelel  keretek
biztosítását irányozza el . Javasolta a beterjesztett indítvány elfogadását és a képvisel -testület elé
terjesztést annak elfogadására.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Sinkó Jánosné bizottság tagja: Egyetértett az el terjesztésben foglaltakkal, javasolta annak képvisel -
testület elé terjesztését változtatás nélküli elfogadásra.

Kopasz Imréné bizottság elnök helyettese: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés
változtatás nélküli elfogadását, annak határozatban történ  rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,
melyb l megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül)
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta.
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41/2010. (XI. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek községben m köd   civil szervezetek és helyi önszervez  közösségek 2011. évi
ködési célú támogatása igénylései véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta tárgyi
el terjesztést, melyet a képvisel -testület elé a képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési
szabályzata 28. §-a (3) bekezdés j) pontjában biztosított

egyetértési joggal terjeszt

változtatás nélkül terjeszt  a képvisel -testület elé  elfogadásra.

Határozatról értesítést kap:
1.) Kató Pálné jegyz  és általa
2.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)

7.) Napirend

Tárgy: El adó:
Beruházásból  származó vagyonérték átruházásra a KÉBSZ Forgó Henrik polgármester
Kft eladási ajánlata (Csanytelek, Szegei út szilárd burkolatú Kató Pálné jegyz
kiépítése, megvásárlása) véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a 100%-os önkormányzati
tulajdonú KÉBSZ Kft vagyonmérlegében több olyan tétel szerepel, mely a korábbi id szakban az
önkormányzati tulajdonú ingatlanokban a Kft által elvégzett beruházási értékeket tartalmaznak, pl: földút
aszfaltozása, épületen végzett felújítás.  A KÉBSZ Kft a Csanytelek, Szegedi út 2292 m2-es szilárd
burkolatú felépítményre terjesztett el  eladási ajánlatot 3.365.00,-Ft+ÁFA értékben. Az adott építmény
egységes számviteli nyilvántartása, fenntartása, karbantartása kötelez  önkormányzati feladat. Az
önkormányzat szabad fejlesztési tartalék keretének nagyságrendjéb l adódóan az elfogadott rövid,- közép-
és hosszú-távú fejlesztési program célkit zéseit is figyelembe véve, valamint a kötelez  önkormányzati
alapfeladatok m ködtetési biztonságát szem el tt tartva véleménye szerint a kérelemben jelzett eladási ár
2.400.000.- Ft+ÁFA értékben fogadható el. Javasolta az el terjesztésben foglaltak megtárgyalását és az
elhangzott javaslatnak megfelel en képvisel -testület elé terjesztését.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton János bizottság tagja: A tulajdonviszonyok tisztázása érdekében egyetértett az el terjesztésben
szerepl  szilárd burkolatú építmény 2.400.000,-Ft+ÁFA értékben történ  megvásárlásával.

Kopasz Imréné bizottság elnök helyettese: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés
változtatás nélküli elfogadását, annak határozatban történ  rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,
melyb l megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül)
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta.
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42/2010. (XI. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: Beruházásból származó vagyonérték átruházásra a KÉBSZ Kft  eladási ajánlata (Csanytelek,
Szeged i út szilárdburkolatú kiépítése megvásárlása) véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta a KÉBSZ Kft
Csanytelek külterület 030 hrsz-ú szilárd burkolat kiépítésével összefügg  beruházási vagyonértek eladására
tett ajánlata helyett 2.400.000,-Ft+ÁFA vételár összeggel terjeszt a képvisel -testület elé a képvisel -
testület és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 28. §-a (1) bekezdés er) pontjában biztosított

véleményezési joggal terjeszt

változtatás nélküli elfogadásra a képvisel -testület elé.

Határozatról értesítést kap:
1.) Kató Pálné jegyz  és általa
2.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)

8.) Egyebek

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a kéménysepr -ipari közszolgáltatás
végzésére  az önkormányzat képvisel -testülete 25/2009. (XI. 27.) Ökt rendelete alapján  általa kiírásra
került a nyílt  pályázat, amely a Polgármesteri Hivatal hirdet tábláján, a www.csanytelek.hu honlapon
megtekinthet , valamint megjelent a Délvilág megyei napilapban.

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatást adott a helyi adók tervhez viszonyított teljesülésér l, amely 83 %-on áll.
Szólt az adóbehajtás eddigi és várható eredményér l, a jöv  évre költségvetési bevétel kiesést okozó
vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet el készítésér l, majd az önkormányzat gazdálkodását
érint  jogszabályok (Áht. Ámr.) változásairól. Említést tett az éves költségvetést befolyásoló, küls
tényez k (pályázati kiírások) alakulásáról, kiemelve a hulladékkezelés és szennyvízelhelyezés, kezelés
önkormányzatra gyakorolt pénzügyi hatását. Szólt még a köztisztvisel kre nehezed  tehervállalásról,
feladatok növekedésér l, melyek végrehajtása irreálissá válik további létszámcsökkentés esetén.

Az ülésen egyéb bejelentés, el terjesztés nem hangzott el így Kopasz Imréné bizottság elnök helyettese
megköszönte a nyílt ülésen megjelentek részvételét és az ülést befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Kopasz Imréné Kató Pálné
PEFTB elnök helyettes  jegyz

http://www.csanytelek.hu/

