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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 2010. december 06-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.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz
a.) A kötelez  hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l szóló,
b.) A kötelez  kéménysepr -ipari közszolgáltatás igénybevételér l szóló,
c.) A település közm ves ivóvíz ellátásáról és a vízm  üzemeltetése rendjér l szóló,
d.) Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésér l szóló
rendelet-tervezetek véleményezése

2.) Az önkormányzat képvisel -testülete 2010. évi költségvetés ¾ éves végrehajtásáról szóló
beszámoló véleményezése
El adó: Kató Pálné jegyz , Csányi László adó- és pü. irodavez.h.

3.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. évi költségvetési koncepciója
véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Csányi László adó- és pü. irodavez. h.

4.) ködési célú folyószámla (likvid) hitelkeret szerz dés 2011. évre vonatkozó megkötése a
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettel véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Csányi László adó- és pü. irodavez. h.

5.) A Polgármesteri Hivatal informatikai rendszere és a 2010. évi közbeszerzési terve és szabályzata
ellen rzésér l szóló bels  ellen ri jelentés véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz
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6.) Kötelez  kéménysepr -ipari közszolgáltatás igénybevételér l szóló pályázat elbírálása el tti
véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

7.) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2006-2010. évekr l szóló beszámoló véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester

Zárt ülés keretében:
1.) Hátrányos helyzet  diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre

benyújtott pályázat véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

a)

A kötelez  hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l szóló rendelet véleményezése

Kató Pálné jegyz : Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a kötelez  hulladékkezelési
közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló 27/2009. (XI. 27.) Ökt rendelet módosítását a
települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatás igénybevételének díjtétele megállapítása kötelezettsége
teszi szükségessé. Elmondta, hogy eleget tett a Hgt. 24. §-a (2) bek. el írásainak, miszerint a jelen tárgyi
rendelet tervezetet tájékoztatás céljából megküldte a Csongrád Megyei Önkormányzatnak, a szomszédos
települések önkormányzatainak, továbbá az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyel ség igazgatójának véleményezésre. Tájékoztatta még a bizottság tagjait arról, hogy a
képvisel -testület a szolgáltató költségelemzését 54/2009. (XI. 12.) Ökt határozatával elfogadta. Elmondta,
hogy ezen el terjesztést és ahhoz csatolt tárgyi rendelet-tervezetet az Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében tárgyalta és javasolta véleményezésre e bizottság elé, majd változtatás nélküli képvisel -testület
elé terjesztését annak elfogadására. Javasolta a rendelet- tervezet megvitatása után annak változtatás nélküli
képvisel -testület elé terjesztését.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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:

46/2010. (XII. 06.) PEFTB határozat

Tárgy: A kötelez  hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l szóló rendelet- tervezet
            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 szabályzatáról szóló 28. §-a (1)
bekezdés ec) pontjában biztosított
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véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képvisel -testület elé.

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

1/b)

A kötelez  kéménysepr - ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló rendelet-
tervezet véleményezése

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatásul elmondta, hogy a kötelez  kéménysepr - ipari közszolgáltatás
igénybevételének szabályairól szóló 25/2009. (XI. 27.) Ökt rendelet módosítását a települési kéménysepr -
ipari közszolgáltatás igénybevételének díjtétele megállapítása kötelezettsége teszi szükségessé. A képvisel -
testület a szolgáltató költségelemzését 55/2010. (XI. 12.) Ökt határozatával elfogadta, melynek értelmében
2010. évre 3 %-os díjmérték emelést hagyott jóvá, melyet a csatolt rendelet- tervezet ekként tartalmaz.
Elmondta, hogy eleget tett az egyes helyi közszolgáltatások kötelez  igénybevételér l szóló 1995. évi XLII.
törvény 5. §-a (4) bekezdésében foglalt el írásnak, miszerint a helyi önkormányzat képvisel -testületeinek
a díj megállapításakor ki kell kérnie a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek
véleményét. Szóbeli kiegészítésében ismertette az Ügyrendi Bizottság javaslatát, miszerint e rendelet
tárgyalása, illetve alkotása a pályázatok bírálatát követ en célszer . Javasolta a rendelet- tervezet
megvitatása után annak változtatás nélküli képvisel -testület elé terjesztését.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton Erzsébet bizottság tagja: Egyetértett a rendelet módosításával, javasolta annak változtatás
nélküli képvisel - testület elé terjesztését, akként (mint az Ügyrendi Bizottság tagja), hogy meger sítette a
jegyz  által elmondottakat.

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:

47/2010. (XII. 06.) PEFTB határozat

Tárgy: A kötelez  kéménysepr - ipari  közszolgáltatás igénybevételér l  szóló rendelet- tervezet
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 szabályzatáról szóló 28. §-a (1)
bekezdés ec) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képvisel -testület elé akként, hogy e rendelet megalkotását a tárgyi
pályázatok elbírálását követ en kezdeményezi.

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

A település közm ves ivóvíz ellátásáról és a vízm  üzemeltetése rendjér l szóló rendelet
véleményezése

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a képvisel -testület a közszolgáltató
költségelemzését az 56/2010. (XI. 12.) Ökt határozatával elfogadta és a fogyasztóhelyenkénti
rendelkezésre állási díj emelését hagyta jóvá, melyet a csatolt rendelet- tervezet ekként tartalmaz.
Javasolta a rendelet- tervezet megvitatása után annak képvisel -testület elé terjesztését változtatás nélküli
elfogadásra.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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:

48/2010. (XII. 06.) PEFTB határozat

Tárgy: A település közm ves ivóvíz ellátásáról és a vízm  üzemeltetése rendjér l  szóló rendelet- tervezet
            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 szabályzatáról szóló 28. §-a (1)
bekezdés ec) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képvisel -testület elé.

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

A helyi adókról szóló rendeletek hatályon kívül helyezése

a)

Vállalkozók kommunális adójáról szóló helyi önkormányzati rendelet hatályon kívül
 helyezésének kezdeményezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy az önkormányzat költségvetésében a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 2011. január 1-jén hatályba lép  módosításával hatályon kívül
helyezte a törvény 27. § - 29. §-át, (amely a vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelkezést
tartalmazott). Ezzel megsz nik a helyi vállalkozók mint adóalanyok ezen helyi adó adófizetési kötelezettsége, mivel
magát ezen adónemet szüntette meg a jogalkotó. Ezzel megsz nik a helyi vállalkozók mint adóalanyok ezen helyi adó
adófizetési kötelezettsége, mivel magát ezen adónemet szüntette meg a jogalkotó. Javasolta a rendelet- tervezet
megvitatása után annak képvisel -testület elé terjesztését változtatás nélküli elfogadásra.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kopasz Imréné 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 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta
azt és az alábbi határozatot hozta:

49/2010. (XII. 06.) PEFTB határozat

Tárgy: A vállalkozók  kommunális  adójáról  szóló  helyi  önkormányzati  rendelet  hatályon  kívül
helyezésének  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 szabályzatáról szóló 28. §-a (1)
bekezdés ec) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képvisel -testület elé.

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

b)

Idegenforgalmi adóról szóló helyi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Elmondta, hogy az önkormányzat költségvetésében idegenforgalmi adóból évek óta
számottev  adóbevételt nem keletkezett, az idei évi költségvetés adótervében ezen az adónemen már terv
szinten sem szerepeltettünk adatot. A fentiekb l levezethet , hogy ezen rendelet hatályban tartása csak a
hatályos joganyag gyarapodását szolgálja, ami több jogelvvel is ellentétes, ugyanakkor adóbevétel kiesést
nem eredményez, ezért a rendelet az abban szabályozott adóalany hiányában okafogyottá, selejtezhet vé
vált, így 2010. december 31. napjával való hatályon kívül helyezését kezdeményezte. Javasolta a rendelet-
tervezet megvitatását, majd képvisel -testület elé terjesztését és változtatás nélküli elfogadásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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:

50/2010. (XII. 06.) PEFTB határozat

Tárgy: Idegenforgalmi adóról szóló helyi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése véleményezése

Határozat
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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 szabályzatáról szóló 28. §-a (1)
bekezdés ec) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képvisel -testület elé.

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

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat képvisel -testülete 2010. évi költségvetésének Forgó Henrik polgármester
¾ éves végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Napirendet ismertetve elmondta, hogy az önkormányzat 2010. évének költségvetése
I. félévi beszámolója tárgyalásakor részletesen bemutatásra kerültek azok a körülmények, melyek
befolyásolják mozgásterületünket a tárgyévi költségvetés végrehajtása során. Az önkormányzat
költségvetése ¾ éves végrehajtásáról az 1.) és 2.) mellékletben kerültek rögzítésre kiemelt el irányzat
csoportok intézményenként és községi szinten. Részletesen ismertette az el terjesztést f  gondolatait,
kiemelve az id arányos teljesítés jelent ségét, melyet a könyvvizsgáló véleményével támasztott alá.

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.

51/2010. (XI. 06.) PEFTB határozat

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat képvisel -testülete 2010. évi költségvetésének ¾ éves
végrehajtásáról

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
a) pontjában biztosított

egyetértési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt  a képvisel -testület elé  elfogadásra.

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

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete Forgó Henrik polgármester
2011. évi költségvetési koncepciója véleményezése Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Napirendet ismertetve elmondta, hogy az önkormányzat 2011. évi  költségvetési
koncepciója az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-ában  foglaltaknak megfelel en
készült el.  Hangsúlyozta, hogy továbbra is szigorú és takarékos gazdálkodásra kényszerül az
önkormányzat, mivel a 2011. évi költségvetési törvény javaslatban az alapvet  központi támogatásokon
belül a visszaosztott SZJA mértéke az el zetes számítások szerint több mint 6 millió forinttal lesz
alacsonyabb, ami azt jelenti, hogy a kötelez  önkormányzati feladatok központi finanszírozása várhatóan
reálértékben 8 §-kal csökken. Az eddigi m ködési struktúrák fenntartása mellett, kies  források csak helyi
többletbevételb l finanszírozhatók. Emlékeztetett a képvisel -testület által elfogadott fejlesztési (rövid-
közép, illetve hosszú- távú) tervében foglaltakra, amely alapja e koncepciónak. Utalt még a könyvvizsgálói
véleményre is, majd javasolta a benyújtott el terjesztés megvitatását, elfogadását, annak változtatás nélkül
képvisel -testület elé terjesztését.

Kérdés  nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton János bizottság tagja: Jó elképzeléseket tartalmazónak ítélte a tárgyi el terjesztésben foglalt
célokat.

Sinkó Jánosné bizottság tagja: Véleményével csatlakozott Márton János bizottsági tag által
elmondottakhoz.

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.

52/2010. (XII. 06.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója 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
a) pontjában biztosított

egyetértési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt  a képvisel - testület elé  elfogadásra.

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

4.) Napirend
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Tárgy: El adó:
ködési célú folyószámla (likvid) hitelkeret szerz dés Forgó Henrik polgármester

2011. évre vonatkozó megkötése a Szegvár és Vidéke
Takarékszövetkezettel véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a számlavezet  pénzintézettel 11 millió
forintról megkötött m ködési célú folyószámla hitelkeret szerz dés 2011. január 11-én lejár, amely
automatikusan nem hosszabbítható meg, új hitelkeret nyitási kérelmet kell benyújtani a pénzintézethez. Az
önkormányzat hitelképességének fels  határa a hatályos számviteli jogszabályok alapján elérte a 29.8 millió
forintot. 2010. évben a gazdálkodás zavartalan m ködéséhez gyakorlatilag nem volt szükség a folyószámla
hitelkeret igénybevételére, azonban az egyik f  számviteli alapelv az óvatosság elve, viszont mintegy
biztonsági elemként indokolja, hogy megújítsuk ezen hitelkeretet.  Javasolta az el terjesztés megvitatása
után annak változtatás nélküli képvisel - testület elé terjesztését.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton János bizottság tagja: Egyetértett az el terjesztésben szerepl  11 millió forint hitelkeret
meghatározásával.

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.

53/2010. (XII. 06.) PEFTB határozat

Tárgy: ködési célú folyószámla (likvid) hitelkeret szerz dés 2011. évre vonatkozó megkötése a Szegvár
és Vidéke Takarékszövetkezettel 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) bek. e)
pontjában biztosított

egyetértési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt  a képvisel -testület elé  elfogadásra.

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

5.) Napirend

Tárgy: El adó:
A Polgármesteri Hivatal informatikai rendszere és a 2010. évi Kató Pálné jegyz
közbeszerzési terve és szabályzata ellen rzésér l szóló bels
ellen ri jelentés véleményezése
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(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 a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszere és a 2010. évi
közbeszerzési terve és szabályzata ellen rzését.. Indítványozta az el terjesztésben foglaltak megvitatása
után változtatás nélküli elfogadását és képvisel -testület elé terjesztését annak elfogadására.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Sinkó Jánosné bizottság tagja: Támogatta a beterjesztett javaslat elfogadását.

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.

54/2010. (XII. 06.) PEFTB határozat

Tárgy: A Polgármesteri Hivatal informatikai rendszere és a 2010. évi közbeszerzési terve és szabályzata
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 a Polgármesteri
Hivatal informatikai rendszere és a 2010. évi közbeszerzési terve és szabályzata ellen rzésér l szóló bels
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)

6.) Napirend

Tárgy: El adó:
Kötelez  kéménysepr - ipari közszolgáltatás igénybevételér l Kató Pálné jegyz
szóló pályázat véleményezése

Kató Pálné jegyz : Elmondta, hogy a kiírt pályázatra két pályázó nyújtotta be pályázatát, melyet az
Ügyrendi Bizottság a mai napon tartott ülésén összevetett a pályázati kiírásban írt feltételeknek való
megfeleltetéssel, formai és tartalmi szempontból egyaránt. A pályázati kiírás és a pályázatok
összehasonlítása  után megállapította, hogy a CSOMIFÜST Plusz Kft pályázata mindenben megfelel a
pályázati kiírásban rögzítetteknek. Boldizsár Ferenc egyéni vállalkozó nem csatolta pályázatához
vállalkozói  igazolványának  másolatát  (amelyet  a  27/1996.  (X.  30.)  BM rendelet  15.  §  (1)  bekezdése  és  a
pályázati kiírás ír el ), ezért a pályázat formai hibásnak min sítését és kizárását kezdeményezve terjesztette
az  Ügyrendi Bizottság a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé
ezen pályázatot véleményezésre.

Kopasz Imréné bizottság elnök helyettese: Egyetértett az Ügyrendi Bizottság által tett megállapítással.
Javasolta, hogy a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság is
kezdeményezze a képvisel -testület el tt a formai hibás pályázat kizárását. Javaslatát szavazásra bocsátotta,
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melyb l megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül)
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta.

55/2010. (XII. 06.) PEFTB határozat

Tárgy: Kötelez  kéménysepr - ipari közszolgáltatás igénybevételér l szóló pályázat véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta tárgyi
el terjesztést és az SZMSZ 28. § (1) bek. ep) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva
megállapította, hogy a

- CSOMIFÜST PLUSZ Kft ügyvezet je által benyújtott pályázat  a kéménysepr -ipari közszolgáltatásról
szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendelet 15. § (1) bekezdésében írtaknak és a képvisel -testület általi
pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelel,

- Boldizsár Ferenc egyéni vállalkozó által tárgyban benyújtott pályázata a kéménysepr -ipari
közszolgáltatásról  szóló  27/1996.  (X.  30.)  BM  rendelet  15.  §  (1)  bekezdésében  írtaknak  és  a
képvisel -testület általi  pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek nem felel meg, ezért az
Ügyrendi Bizottság véleményével megegyez en azt formai hibásnak min sítve terjeszti a
pályázatot a képvisel -testület elé, kezdeményezve a pályázó kizárását a pályázati eljárásból.

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

7.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2006-2010. évekr l Forgó Henrik polgármester
szóló beszámolója véleményezése Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Elmondta, hogy a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2006-2010. évekr l szóló
beszámolóját a vonatkozó törvényben foglaltaknak eleget téve az el  ciklus lezárásaként terjesztette be a
polgármester úr a bizottság elé tájékoztatás céljából

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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.

56/2010. (XII. 06.) PEFTB határozat

Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2006-2010. évekr l szóló beszámolja tudomásulvétele

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta a Csongrádi
Kistérség Többcélú Társulása 2006-2010. évekr l szóló beszámolóját, melyet
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változatlan tartalommal és formában

terjeszt tudomásul vételre a képvisel -testület elé.

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

Egyéb bejelentések

Kató Pálné jegyz :  Tájékoztatást adott az önkormányzat képvisel -testületét és hivatala m ködését
érint  els sorban pénzügyi tárgyú központi jogszabályok változásairól, annak kihatásairól. Ismertette a
helyi adók beszedésér l tett intézkedéseit, annak eredményét, majd elmondta, hogy az adóbevételi terv 90
%-on áll.
Szólt még rendelet alkotási kötelezettségb l ered  feladatok állásáról, a vagyonrendelet módosítása okáról,
a gyarapodásnak köszönhet  fedezet növekedés nyújtotta (pályázati öner  alap) lehet ségekr l.
Megköszönte a Bizottság közrem ködését és minden jelenlev nek kellemes ünnepeket kívánt.

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


