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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
mellett m köd

Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság

2011. március  08-án (kedden) du. 14,00 órakor
megtartott soros ülésének

Jegyz könyve
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 2011. március 08-án (kedden) du. 14,00
órakor  tartott  rendkívüli nyílt ülésér l.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

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

Tanácskozási joggal megjelent: 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 megjelent. Szavazásra bocsátotta az ülés
napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 5
igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

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

2.) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend
térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, az egyes önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezésér l szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz ,  Bali József ÜB elnök

3.) Csanytelek Község Településrendezési Terve és Helyi Építési Szabályzata módosításának
kezdeményezésér l szóló el terjesztés véleményezése

4.) Egyebek

1.) Napirend

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

Pet  Sándor  PEFTB elnök

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

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy jelen rendelet módosítását a 2010. II. félévi
helyi döntésekhez kapcsolódó gazdálkodási eseményekb l adódó változások indokolják, melyek érintik az
alapvet  és kötelez  önkormányzati feladat ellátáshoz kapcsolódó el irányzatok véglegesítését és a



fejlesztési célú forrásfelhasználásokkal összefügg  el irányzati módosításokat is. 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:

19/2011. (III. 08.) 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 1/2010. (I. 20.) 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 képvisel -testülete 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)
Ügyrendi Bizottság tagjai (Helyben)

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, annak Forgó Henrik polgármester
igénybevételér l és a szolgáltatások térítési díjakról szóló Kató Pálné jegyz
rendelet hatályon kívül helyezése, az egyes önkormányzati Bali József ÜB elnök
rendeletek hatályon kívül helyezésér l szóló önkormányzati
rendelet megalkotására javaslat

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

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 92. § (1) bekezdése b) pontja értelmében a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési díjakról, ha a
fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban erre
kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.
El zetes egyeztetéseket követ en a Csongrádi Kistérség székhely településeként Csongrád Város
Önkormányzata került kijelölésre rendeletalkotásra, amely kistérség területén lév , Társulás által
fenntartott intézményekre nézve kötelez  érvény . 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:

20/2011. (III. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend
térítési díjakról szóló hatályon kívül helyezése, az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül
helyezésér l szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta tárgyi rendelet-
tervezetet, melyet az önkormányzat képvisel -testülete és szervei Szervezeti és M ködési Szabályzata 28. §
(3) bekezdése f) pontjában biztosított

egyetértési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képvisel -testület elé.

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

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Településrendezési Terve és Helyi Forgó Henrik polgármester
Építési Szabályzata módosításának kezdeményezése Kató Pálné jegyz

Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a község Településrendezési Tervét a
képvisel -testület 2005. évben hagyta jóvá, a Helyi Építési Szabályzatát 2006. január 1. napjával léptette
hatályban, azóta már több mint 5 év eltelt, így az megérett az abban foglaltak felülvizsgálatára. A hatályos
HÉSZ egyéb mez gazdasági övezetbe sorol olyan külterületi ingatlanokat, amelyen jelenleg is
mez gazdasági m velés folyik. Ezeken a területeken a meglév  építmények állagmegóvásán túl további
építési munkák végzése nem engedélyezhet .  A hatályos önkormányzati rendelet komoly gátat szab a
mez gazdasági vállalkozások további létesítésének, a meglév k fejlesztésének. Javasolta a képvisel -
testület által a polgármester úr felhatalmazását a Településrendezési Terv és a Helyi Építési Szabályzat
módosítása érdekében tárgyalások folytatására.

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



21/2011. (III. 08.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Településrendezési Terve és a Helyi Építési Szabályzata módosításának
            kezdeményezése véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta tárgyi rendelet-
tervezetet, melyet az önkormányzat képvisel -testülete és szervei Szervezeti és M ködési Szabályzata 28. §
(4) bekezdése b) 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)
PEFTB tagjai (Helyben)

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

K.m.f.

Pet  Sándor Kató Pálné
PEFTB elnök    jegyz


