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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 2011. február 08-án (kedden) du. 13,00
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
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  mind az 5 tag jelen van.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag
-  határozathozatal nélkül –5 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1.) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában m ködtetett intézmények 2011. évi
költségvetési el irányzatainak véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

2.) Önkormányzati lakások és garázsok 2011. évi bérleti díjának meghatározása véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által alaptevékenység keretében ellátott
egyéb tevékenységek meghatározása véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésér l szóló önkormányzati rendelet-tervezete
véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

5.) Az önkormányzat képvisel -testülete által köztisztvisel kkel szemben támasztott
teljesítménykövetelmények alapját képez  2011. évi célkit zések meghatározása véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

6.) Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve el készítése egyeztetésének véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

7.) Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft megbízása Csongrádi Kistérség
Központi Orvosi ügyelet ellátásával napirend véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz
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8.) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

9.) Egyebek

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásában m ködtetett Forgó Henrik polgármester
intézmények 2010. évi költségvetési el irányzatainak Kató Pálné jegyz
véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Meger sítette az írásban kiadott el terjesztésben írtakat.

Forgó Henrik polgármester: Hangsúlyozta, az önkormányzatunk továbbra is részt vállal a
tagintézménnyé vált intézmények finanszírozásában. A társulási alapszerz désben foglaltak alapján
véleményezési, egyetértési jogot gyakorol a tagintézmények éves költségvetési kereteinek megállapításában.
Több lépcs ben egyeztetésre és részletesen kidolgozásra kerültek az érintett intézmények költségvetési
keretszámai szigorodó feltételek melletti finanszírozással továbbra is gazdaságosan m ködtethet k a
tagintézmények.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

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

Pet  Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az el terjesztés szerinti határozati javaslatot,
melyb l megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül)
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta:

8/2011. (II. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában m ködtetett intézmények 2011. évi
költségvetési el irányzatainak véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta fenti tárgyú
el terjesztést, melyet az önkormányzat és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 28. §-a (2) bekezdés
c) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt véleményezésre, közmeghallgatás keretében elfogadásra a képvisel -testület elé.

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

2.) Napirend
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Tárgy: El adó:
Önkormányzati lakások és garázsok 2011. évi bérleti díjának Forgó Henrik polgármester
meghatározása véleményezése Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lév
helyiségek bérletének mértéke az önkormányzat költségvetési koncepciójában meghatározott 5 %-os
díjtétel növekménnyel került beterjesztésre,  bevezetését 2011. március 1-jét l javasolta. Indítványozta a
benyújtott el terjesztés megvitatását, elfogadását, annak változtatás nélkül képvisel -testület elé
terjesztését.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pet  Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott javaslatot, melyb l
megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta
azt és az alábbi határozatot hozta:

9/2010. (II. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: Önkormányzati lakások és garázsok 2011. évi bérleti díjának véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta fenti tárgyú
napirendet és a beterjesztett határozati javaslatot, melyet az önkormányzat és szervei szervezeti és

ködési szabályzata 28. § (3) bekezdés f) pontja alapján biztosított

egyetértési jogkörében eljárva

változatlan tartalommal és formában terjeszt elfogadásra a képvisel -testület elé.

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

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Forgó Henrik polgármester
által alaptevékenység keretében ellátott egyéb szolgáltatási Kató Pálné jegyz
tevékenységek 2011. évi díjtételeinek meghatározása
véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Napirendet ismertetve elmondta, hogy a Polgármesteri  Hivatal kötelez
alapfeladatok ellátása mellett, az alapfeladatokhoz biztosított m szaki, technikai és humán er forrás
területén rendelkezésre álló, id legesen felesleges kapacitások jobb kihasználása érdekében végez egyéb
szolgáltatási tevékenységeket pl. fénymásolást, fax szolgáltatást, f nyírást, f kaszálást, parlagf  mentesítést,
reklámtevékenységet. Hangsúlyozta, hogy ez nem haszonszerzés, csupán a szabad kapacitás kihasználása
érdekében történik, így nem vállalkozási tevékenységként végzi azt a Polgármesteri Hivatal. A felsorolt
tevékenységek díjtételeinek meghatározása (önköltségi árszinten) a képvisel -testület hatáskörébe tartozik.
Az Adó- és Pénzügyi Iroda közrem ködésével elvégezte az önköltségszámításokat, díjelemzéseket és ezen
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számítások alapján kerültek benyújtásra a díjtételekre vonatkozó javaslatok. Indítványozta az
el terjesztésben foglaltak megvitatása után változtatás nélküli elfogadását és képvisel -testület elé
terjesztését annak elfogadására.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pet  Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az el terjesztés szerinti és az elhangzott javaslatot,
melyb l megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül)
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta:

10/2011. (II. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által alaptevékenység keretében ellátott
egyéb szolgáltatási tevékenységek 2011. évi díjtételei véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta fenti tárgyú
el terjesztést, melyet  az önkormányzat és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 28. § (3) bekezdés f)
pontja alapján biztosított

egyetértési jogkörében eljárva

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:
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésér l szóló Forgó Henrik polgármester
önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Kató Pálné jegyz

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

Forgó Henrik polgármester: Megköszönte a napirend összeállításában közrem köd k munkáját és
reményét fejezte ki a költségvetésben foglaltak megvalósíthatósága iránt. Hangsúlyozta, hogy 2004-t l a
beruházás és a fejlesztési célok megvalósítása a stabil m ködés mellett igen fontos szerepet kapott, a
jöv ben is párhuzamban kell maradnia m ködésnek és a fejlesztésnek.

Kató Pálné jegyz : Napirendet ismertetve elmondta, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetésér l szóló 2010. évi CLXIX. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71.
§-a alapján terjeszti az önkormányzat 2011. évi tervezett gazdálkodásáról szóló költségvetési rendelet-
tervezetet a bizottság elé. A költségvetési rendelet-tervezet összegzései, részletez  mellékletei az azt
megalapozó bevételi-, és kiadási el irányzatok a képvisel -testület által elfogadott költségvetési koncepció
és rövid- közép- és hosszú-távú fejlesztési program alapján került kidolgozásra, figyelembe véve a hatályos
költségvetési törvény adta kereteket és az egyéb szakágazati jogszabályokból adódó kötelezettségeket is.
Elmondta, hogy a könyvvizsgáló véleményezte a rendelet-tervezetet és megállapította, hogy az teljes-
kör en tartalmazza a bevételek és a kiadások el irányzatát. A kiadások esetén a kötelez  feladatok
fedezetigénye  az  els dleges.  A  dologi  kiadások  tartalmazzák  a  2010.  évr l  áthúzódó  és  2011.  évben  a

ködéshez szükséges kiadásokat. Felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 2011. évi
költségvetése hiány nélkül került benyújtásra. Az önkormányzat 2011. évi pénzügyi helyzete konszolidált, a
hitel igénybevételére nincs szükség, az egyensúly biztosítása reálisan megvalósítható. Hangsúlyozta, hogy
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továbbra is kiemelt fontosságú az ésszer  takarékosság és a költség-hatékony megoldások feltárása a
bevétel- növel  lehet ségek keresése mellett. Elmondta, hogy e napirendet az Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében tárgyalta és pénzügyi szakmai el készít - javaslattev i vitára, változtatás nélküli elfogadásra
terjesztette azt a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé, kiemelve, hogy a
könyvvizsgáló összefoglalója értelmében a rendelet-tervezetet összhangban van a jogszabályi el írásokkal, a bevételi és
kiadási el irányzatok biztosítják a költségvetés egyensúlyát. Indítványozta a rendelet- tervezet megvitatása
után annak változtatás nélküli képvisel -testület elé terjesztését.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton János bizottság tagja: Egyetértett a rendelet-tervezetbe foglaltakkal, javasolta annak változatlan
formában való képvisel -testület elé terjesztését.

Pet  Sándor bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett költségvetési rendelet- tervezet
közmeghallgatás keretében képvisel - testület elé terjesztését. Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi
el terjesztés elfogadását, annak határozatban történ  rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,
melyb l megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül)
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta meg.

11/2011. (II. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetésér l 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 fenti, az
önkormányzat 2011. évi költségvetési tervét tartalmazó rendelet-tervezetét, a település polgármestere és
jegyz je el terjesztésében.
A bizottság a rendelet-tervezetben foglalt feladat tervezéssel és a hozzárendelt pénzügyi elképzelésekkel
egyetért és az Ügyrendi Bizottság jogszabályi hátterére irányuló javaslatára támaszkodva, szakmai
szempontokat alapul véve, azt alkalmasnak tartva, az önkormányzat és szervezi szervezeti és m ködési
szabályzata 28. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva

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

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

5.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat képvisel -testülete által köztisztvisel kkel Forgó Henrik polgármester
szemben támasztott teljesítmény követelmények alapját képez  Kató Pálné jegyz
2011. évi célkit zések meghatározása véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Napirendet ismertetve hivatkozott a köztisztvisel k jogállásáról szóló többször
módosított  1992.  évi  XXIII.  törvény  34.  §-a  (3)  és  (5)  bekezdésére,  amely  alapján  meg  kell  határozni
azokat a célkit zéseket a képvisel -testületnek, amelyek a köztisztvisel kkel szemben támasztott
teljesítménykövetelmények alapját képezik. A teljesítményértékelés legf bb célja, hogy a köztisztvisel k
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szakmai munkájának színvonala emelkedjen, munkájukat az önkormányzati szándékkal, ill. közigazgatási
céljaival összhangban végezzék. Kiemelte, hogy az el terjesztéshez csatolt határozati javaslat
összeállításakor a rendelkezésére álló szakmai anyagokat vette figyelembe, többek között a köztisztvisel k
egyéni munkateljesítményének értékelésér l szóló módszertani ajánlást és a képvisel -testület rövid-,
közép és hosszú távú fejlesztési programjáról szóló határozatot. Indítványozta az el terjesztésben foglaltak
megvitatása után változtatás nélküli elfogadását és képvisel -testület elé terjesztését annak elfogadására.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pet  Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az el terjesztés szerinti határozati javaslatot,
melyb l megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül)
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta:

12/2011. (II. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: Az önkormányzat  képvisel -testülete által köztisztvisel kkel szemben támasztott teljesítmény-
            követelmények alapját képez  2011. évi célkit zések meghatározása 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 jegyz  el terjesztésének megfelel en az önkormányzat és szervei szervezeti és

ködési szabályzata 28. § (1) bekezdése er) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

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:
Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve Forgó Henrik polgármester
el készítése egyeztetésének véleményezése Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Napirendet ismertetve elmondta, hogy a Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási
Tervének 2011. évt l a következ  id szakra történ  elkészítése id szer vé vált. A 2004. évben elkészült
hulladékgazdálkodási tervet és annak felülvizsgálatát a Vikona Környezetgazdálkodási Tanácsadó és
Szolgáltató Bt. készítette el. A Vikona Bt a Társulás Tanácsa felkérésére megtette árajánlatát, mely
értelmében településenként 400.000,-Ft+ÁFA a tervkészítés díja. Indítványozta az el terjesztésben
foglaltak megvitatása után annak képvisel -testület elé terjesztését változtatás nélküli elfogadásra.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pet  Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az el terjesztés szerinti határozati javaslatot,
melyb l megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül)
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta:

13/2011. (II. 08.) PEFTB határozat
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Tárgy: Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve el készítésének egyeztetése 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 m ködési
szabályzata 28. § (1) bekezdése ej) 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)

7.) Napirend

Tárgy: El adó:
Dr. Szakra Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft Forgó Henrik polgármester
megbízása Csongrádi Kistérség Központi Orvosi ügyelet Kató Pálné jegyz
ellátásával véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítést az írásban kiadott el terjesztéshez nem tett. Indítványozta az
el terjesztésben foglaltak megvitatása után annak képvisel -testület elé terjesztését változtatás nélküli
elfogadásra.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pet  Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az el terjesztés szerinti határozati javaslatot,
melyb l megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül)
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta:

14/2011. (II. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: Dr. Szakra Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft megbízása a Csongrádi Kistérség
Központi Ügyelet ellátásával napirend 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 m ködési
szabályzata 28. § (1) bekezdése er) 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)
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8.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Forgó Henrik polgármester
megállapodásának módosítása véleményezése Kató Pálné jegyz

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

Kató Pálné jegyz : Napirendet ismertetve elmondta, hogy a társulási megállapodást jogszabályi változás
miatt szükséges módosítani, majd részletesen ismertette az Szt. ide vonatkozó rendelkezéseit. Elmondta,
hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyi napirendet tárgyalta, elfogadta és elfogadásra terjesztette a Pénzügyi
Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai Bizottság és a képvisel -testület elé. Kezdeményezte az el terjesztés és
határozati javaslat megvitatása után annak elfogadását és képvisel -testület elé terjesztését  változtatás
nélküli – elfogadásra.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pet  Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az el terjesztés szerinti határozati javaslatot,
melyb l megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül)
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta:

15/2011. (II. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása 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 m ködési
szabályzata 28. § (3) bekezdése k) 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)

9.) Napirend

Egyebek

Tárgy: El adó:
Fogorvosi alapellátásra kötött szerz dés közös megegyezéssel Forgó Henrik polgármester
való felbontása véleményezése Kató Pálné jegyz

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy február 4-én érkezett levelében
Dr. Kovács Zsolt területi ellátási kötelezettséggel tevékenyked  fogszakorvos kérte az 1995. évben
megkötött szerz dése 2011. február 28. napjával közös megegyezéssel való megszüntetését. Ismertette a
szerz dés felbontásának feltételeit tartalmazó 7.)-8.) pontban foglaltakat. Dr. Kovács Zsolt fogszakorvos
megkifogásolta a számára kiküldött gázfogyasztásról szóló számlát, amely 2010. április 21-t l november
09-ig terjed  id szakra szól, a rendel  vonatkozásában 5.103,-Ft, a váró vonatkozásában 1.941,- Ft fizetési
kötelezettséget jelent, mert véleménye szerint a váróban a betegek állítanak a f tésen. Megkifogásolta
továbbá azt, is hogy a fogorvosi rendel  mennyezete beázik és hullik a festék róla. A jelenleg hatályban
lév  szerz dés szerint a rendel  karbantartása a szolgáltatót terheli. Amennyiben Dr. Kovács Zsolt nem
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szeretné tovább folytatni a fogorvosi tevékenységét Csanyteleken azt el kell fogadni, azonban a praxisjog
t illeti, ezért neki kell azt értékesítenie, távolléte esetén helyettesítésér l gondoskodnia.

Kató Pálné jegyz : Elmondta,  hogy  a  fogszakorvos  nem  nyilatkozott  arról,  hogy  a  praxisjogával  mi  a
szándéka. Javasolta, olyan döntés szülessen, amelyben a képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik
polgármester urat Dr. Kovács Zsolt fogszakorvostól a nyilatkozat beszerzésére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pet  Sándor bizottság elnöke: Egyet értett a Jegyz  asszony javaslatával, szavazásra bocsátotta azt
melyb l megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül)
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta:

16/2011. (II. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: Fogorvosi alapellátásra kötött szerz dés közös megegyezéssel való felbontása 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 m ködési
szabályzata 28. § (1) bekezdése er) 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)

Egyéb bejelentések

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a lakosság felé az I. félévi adóértesít  e
hónap végén kerül kézbesítésre.
Elmondta, hogy a vis maior támogatásra benyújtott pályázattal kapcsolatban még nem született központi
döntés.

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


