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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete
mellett m köd

Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság

2011. január  17-én (hétf n) du. 14,00 órakor
megtartott soros ülésének
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 2011. január 17-én (hétf n) du. 14,00
órakor  tartott  soros nyílt ülésér l.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Pet  Sándor bizottság elnöke
Kopasz Imréné bizottság elnök helyettese
Márton Erzsébet bizottság tagja
Sinkó Jánosné bizottság tagja

Távolmaradását bejelentette: Márton János 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  4 tag jelen van, 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.) Támogatás igénylése a településen végzett belvíz elleni védekezés költségeinek megtérítésére a vis
maior tartalék keret terhére véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

2.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésér l szóló önkormányzati rendelet módosítása
véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

3.) Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének ellen rzésér l szóló bels  ellen ri
jelentés véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester Kató Pálné jegyz

4.) A helyi ipar zési adóról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

5.) Törvényességi észrevétel elfogadása véleményezése
El adó: Kató Pálné

6.) A helyi önkormányzati képvisel k és a képvisel -testület mellett m köd  bizottságok elnökei és
tagjai tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezet véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné
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7.) Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását célzó Önkormányzati
Társulás képviseletére adott felhatalmazás módosítása véleményezése
El adó: Kató Pálné jegyz

8.) Egyebek

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
 Támogatás igénylése a településen végzett belvíz elleni Fogó Henrik polgármester
 védekezés költségeinek megtérítésére a vis maior tartalék Kató Pálné jegyz
 keret terhére véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy a belvíz elleni védekezést folyamatosan végezteti az
önkormányzat a hivatala bevonásával. A támogatások igénylése folyamatos, amely havi védekezési
ciklusokra osztottan a vis maior tartalék felhasználásának szabályairól szóló kormányrendeletben
szabályozottan történhet. A jelenlegi támogatási igénylés 2010. december 17. napjától 2011. január 20.
napjáig terjed  id szakra vonatkozik. Javasolta tárgyi pályázat benyújtása támogatását, képvisel -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 egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta.

1/2011. (I. 17.) PEFTB határozat

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

Határozat

A Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében
tárgyalta tárgyi el terjesztést, melyet az önkormányzat képvisel - testülete és szervei szervezeti és

ködési szabályzata 28. §. (3) bekezdése j) pontjában biztosított

egyetértési 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)

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésér l szóló Forgó Henrik polgármester
önkormányzati rendelet módosítása véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyz könyve mellékletét képezi)
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Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy az önkormányzat képvisel -
testülete 2010. évi költségvetési rendelete módosítását két kiemelten fontos körülmény teszi szükségessé.
Az egyik ilyen körülmény a településünket ért belvízi katasztrófa elhárításához szükséges pénzügyi forrás
biztosítása az önkormányzat adott évi költségvetése terhére, amely vis maior pályázat keretében a központi
költségvetésben ezen a címen rendelkezésre álló alapból fedezhet . A másik tényez , hogy 2010. évben
szilárd burkolatú út kiépítésére nyújtott be pályázatot az önkormányzat, amelyhez hosszú- távú fejlesztési
célú hitel igénybevételét terveztük. A pályázat eredménytelensége kapcsán hitel felvételére nem került sor,
így annak részleges kiváltása a fejlesztési tartalék keret el irányzatából biztosítható. Részletesen ismertette
a tervezett el irányzat módosításokat.

Kató Pálné jegyz : Elmondta, hogy a beterjesztett rendelet- tervezetet az Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében tárgyalta és változtatás nélkül terjesztette azt a Bizottság és a képvisel -testület elé elfogadásra.
Kezdeményezte a rendelet- tervezet megvitatása utáni elfogadását, annak képvisel -testület elé terjesztését
– változtatás nélküli – elfogadásra.

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

2/2011. (I. 17.) PEFTB határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi költségvetésér l szóló 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 5/2010. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet módosításában
foglaltakat a település polgármestere és jegyz je el terjesztésében.

A bizottság az Ügyrendi Bizottság tárgyi rendelet-tervezetre vonatkozó jogszabályi hátterére irányuló
javaslatára támaszkodva, pénzügyi 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 rendelet- tervezetet 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 Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének Forgó Henrik polgármester
ellen rzésér l szóló bels  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 Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének
ellen rzésér l szóló jelentését. Indítványozta az el terjesztésben foglaltak megvitatása után változtatás
nélküli elfogadását és képvisel -testület elé terjesztését annak elfogadására.
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Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Sinkó Jánosné bizottság tagja: Támogatta a beterjesztett jelentés 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 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta.

3/2011. (I. 17.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének 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 2010. évi költségvetésének 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)

4.) Napirend

Tárgy: El adó:
A helyi ipar zési adóról szóló önkormányzati rendelet- tervezet Forgó Henrik polgármester
véleményezése Kató Pálné jegyz

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

Kató Pálné jegyz : Napirendet ismertetve elmondta, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(Htv.) rendelkezéseit 2011. január 1. napjával akként módosította a 2010. évi CXXIII. törvény, hogy a
piaci és vásározó kiskereskedelem adóalanyisága kikerült az ideiglenes jelleg  ipar zési tevékenységek
közül, amely mint adóalanyra alkalmazandó fogalom benne van az önkormányzat tárgyi rendeletében. A
Htv.-ben írtakhoz való igazodás okán kezdeményezte az ipar zési adóról szóló 32/2009. (XII. 18.) Ökt
rendelet hatályon kívül helyezését és új rendelet megalkotását.
Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a beterjesztett rendelet- tervezetet az Ügyrendi Bizottság
napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélkül terjesztette azt ezen Bizottság és a képvisel -testület elé
elfogadásra. Kezdeményezte a rendelet- tervezet megvitatása utáni elfogadását, annak képvisel -testület elé
terjesztését – változtatás nélküli – elfogadásra.

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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:
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4/2011. (I. 17.) PEFTB határozat

Tárgy: A helyi ipar zési adóról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta a helyi ipar zési
adóról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet a település 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. § (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)

5.) Napirend

Tárgy: El adó:
Törvényességi észrevétel véleményezése Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Ismertette a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi F osztálya
Vezet je által kiadott törvényességi észrevételét és az arra általa javasolt intézkedést.

Kérdés, nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton Erzsébet bizottság tagja: Úgy is, mint az Ügyrendi Bizottság tagja, egyetértett az
el terjesztésben megfogalmazott intézkedésekkel, javasolta annak változtatás nélküli 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 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta:

5/2011. (I. 17.) PEFRB határozat

Tárgy: Törvényességi észrevétel 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. § (1)
bekezdés er) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt a képvisel -testület elé elfogadásra.
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Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyz  és általa
Képvisel -testület tagjai (Helyben)

6.) Napirend

Tárgy: El adó:
A helyi önkormányzati képvisel k és a képvisel -testület mellett Kató Pálné jegyz
bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezet
véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Elmondta, hogy tárgyi rendelet módosítását az önkormányzat képvisel -testülete
törvényes m ködése felett felügyeletet gyakorló Kormányhivatal  jogel dje a Csongrád Megyei
Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellen rzési és Felügyeleti F osztály Vezet je tárgyi rendeletre
törvényességi észrevételében foglaltakat is figyelembe véve, kezdeményezte új egységes szerkezet  rendelet
megalkotását, majd a rendelet- tervezethez írt indokolásában foglaltakat meger sítette.
Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a beterjesztett rendelet- tervezetet az Ügyrendi Bizottság
napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélkül terjesztette azt ezen Bizottság és a képvisel -testület elé
elfogadásra. Javasolta a rendelet- tervezet megvitatása utáni elfogadását, annak képvisel -testület elé
terjesztését – változtatás nélküli – elfogadásra.

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

6/2011. (I. 17.) PEFTB határozat

Tárgy: A helyi önkormányzati képvisel k és a képvisel -testület mellett m köd  bizottságok elnökei és
tagjai tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta a helyi
önkormányzati képvisel k és a képvisel -testület mellett m köd  bizottságok elnökei és tagjai
tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet a település jegyz je el terjesztésében.

A bizottság az Ügyrendi Bizottság tárgyi rendelet-tervezet jogszabályi hátterére irányuló javaslatára
támaszkodva, pénzügyi szempontokat alapul véve, azt alkalmasnak tartva, az önkormányzat és szervei
szervezeti és m ködési szabályzata 29. § (3) bekezdése d) 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)

7.) Napirend
Tárgy: El adó:

Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Kató Pálné jegyz
célzó Önkormányzati Társulás képviseletére adott felhatalmazás
módosítása véleményezése
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(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy az Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében tárgyalta és változtatás nélkül elfogadta és ekként terjesztette ezen Bizottság és a képvisel -
testület elé tárgyi el terjesztésben foglaltakat jóváhagyásra.

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

7/2011. (I. 17.) PEFTB határozat

Tárgy: Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását célzó Önkormányzati
Társulás képviseletére adott felhatalmazás módosításának 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. § (1)
bekezdés ej) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt véleményezésre elfogadásra a képvisel -testület elé.

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

Egyebek

Kató Pálné jegyz : Ismertette az el készületek alatt álló helyi önkormányzati rendeletek alkotására
irányuló központi felhatalmazást tartalmazó jogszabályokat, majd az önkormányzat 2011. évi
költségvetésére kiható változásokról ejtett szót. Megemlítette a hivatali apparátus leterheltségét (a vis maior
pályázattal összefüggésben) és a belvíz elleni védekezés során tartott ügyeletben lév k részére szabadid
kiadása, vagy annak elmaradása esetén pénzügyi megváltása okozta problémákat.

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


