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5/2011.

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
mellett m köd

Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság

2011. március  29-én (kedden) du. 14,00 órakor
megtartott soros ülésének

Jegyz könyve
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 2011. március 29-én (kedden) du. 14,00
órakor  tartott  rendkívüli nyílt ülésén.

Az ülés helye: a 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.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete és szervei szervezeti és m ködési
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala szervezeti és m ködési szabályzata
módosítása véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz ,  Pet  Sándor PEFTB elnök

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala pénzkezelésének ellen rzésér l szóló
bels  ellen ri jelentés véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz ,  Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. évi közbeszerzési terve
véleményezése

    El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz ,  Pet  Sándor PEFTB elnök

5.) Egyebek

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete Forgó Henrik polgármester
és szervezi szervezeti és m ködési szabályzatáról szóló Kató Pálné jegyz
önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Pet  Sándor PEFTB elnök

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



Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a képvisel -testület 41/2010. (X. 12.) Ökt
határozatával elrendelte tárgyi rendelet 2011. márciusi ülésére való beterjesztését, mivel a képvisel -testület
alakuló ülését követ en 6 hónapon belül köteles felülvizsgálni a hatályban lév  szervezeti és m ködési
szabályzatát. Részletesen ismertette a rendelet elkészítést meghatározó jogszabályokat, a rendelet-
tervezetben történt változtatásokat. 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 nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton Erzsébet bizottság tagja: Elismer en szólt a bizottság elé terjesztett rendelet-tervezet és az
ahhoz kapcsolódó el terjesztésr l, a napirendi pont el készítésér l.

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:

22/2011. (III. 29.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete és szervei szervezeti és m ködési
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete  Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta Csanytelek Község Önkormányzata
képvisel -testülete és szervei szervezeti és m ködési szabályzatáról szóló rendelet-tervezetben foglaltakat a
település  jegyz je írásos el terjesztésében.

A bizottság az Ügyrendi Bizottság tárgyi rendelet-tervezetre vonatkozó jogszabályi hátterére irányuló
javaslatát figyelembe véve, azt alkalmasnak tartva, az önkormányzat képvisel -testülete és szervei
szervezeti és m ködési szabályzata 28. § (1) bekezdés er) pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljárva terjeszti a tárgyi rendelet-tervezetet képvisel -testület elé megtárgyalásra, változtatás nélküli elfogadásra.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyz  és általa
képvisel -testület tagjai (Helyben)
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben)

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Forgó Henrik polgármester
szervezeti és m ködési szabályzata módosítása véleményezése Kató Pálné jegyz

Pet  Sándor PEFTB elnök

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

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatást adott a módosítások hátterér l, a jogszabályváltozásokról, melyet
lekövet e módosítás. Elmondta, hogy az önkormányzat rendeletéhez igazodóan tartalmazza mindazon
rendelkezést a hivatal szervezeti és m ködési szabályzata, amelyet a jogszabály a hivatal feladatául rendel.

Kérdés nem hangzott el.



Hozzászólás:

Sinkó Jánosné bizottság tagja: Elvégezte az önkormányzati rendelet és a hivatal szabályzatában írtak
összehasonlítását és megtalálta az átfedéseket, majd az egymásra épül  szabályzatok rendszerbe foglalását,
annak  alkalmazhatóságát jónak értékelte.

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

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:

23/2011. (III. 29.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala szervezeti és m ködési szabályzata
módosításának véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta és elfogadta a Csanytelek Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala szervezeti és m ködési szabályzatáról szóló el terjesztésben
foglaltakat a település polgármestere és jegyz je írásos el terjesztésében.

A bizottság az Ügyrendi Bizottság tárgyi el terjesztésre vonatkozó jogszabályi hátterére irányuló javaslatára
támaszkodva, azt alkalmasnak tartva, az önkormányzat képvisel -testülete és szervei szervezeti és

ködési szabályzata 28. § (1) bekezdés er) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva terjeszti
tárgyi el terjesztést képvisel -testület elé megtárgyalásra, változtatás nélküli elfogadásra.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyz  és általa
képvisel -testület tagjai (Helyben)
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben)

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Forgó Henrik polgármester
pénzkezelésének ellen rzésér l szóló bels  ellen ri jelentés Kató Pálné jegyz
véleményezése Pet  Sándor PEFTB elnök

(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 Polgármesteri Hivatala
pénzkezelésének ellen rzésér l szóló jelentését. Szólt arról, hogy a Pénzügyi Ügyrend részét képezi a
pénzkezelési szabályzat is, amely már a megváltozott szabályokhoz igazított, naprakész. Indítványozta az
el terjesztésben foglaltak megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását és képvisel -testület elé
terjesztését annak elfogadására.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:



Sinkó Jánosné bizottság tagja: Támogatta a beterjesztett jelentés elfogadását, mivel intézkedésre okot
adó hibát, hiányosságot a vizsgálat során a bels  ellen r nem tárt fel.

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 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta.

24/2011. (III. 29.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala pénzkezelésének  ellen rzésér l szóló
bels  ellen ri jelentés  véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében tárgyalta Csanytelek Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala pénzkezelésének ellen rzésér l szóló bels  ellen ri jelentést, melyet az
önkormányzat képvisel -testülete és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 28. § (1) bekezdése er)
pontjában biztosított

véleményezési jogával élve terjeszt

azt a képvisel -testület elé változatlan tartalommal és formában történ  elfogadásra.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyz  és általa
képvisel -testület tagjai (Helyben)
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben)

4.) Napirend

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

Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Elmondta, hogy a közbeszerzésekr l szóló 2003. évi CXXIX. törvény 22. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkér ként a Kbt. 5. §-a értelmében évente közbeszerzési tervet kell
készítenie az önkormányzatnak az adott év április 15-éig.  Tájékoztatást adott a költségvetési törvény 2011.
évi jogszabály szerinti közbeszerzési értékhatárairól. Elmondta, hogy ezek és a betervezett beruházások
figyelembe vételével készült el a közbeszerzési terv. Javasolta az el terjesztésben foglaltak megvitatás után
változtatás nélküli elfogadását és képvisel -testület elé terjesztését annak elfogadására.

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 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta.

25/2011. (III. 29.) PEFTB határozat



Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. évi közbeszerzési terve
véleményezése

Határozat

A Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében
megtárgyalta tárgyi el terjesztést, az önkormányzat képvisel -testülete és szervei szervezeti és m ködési
szabályzata 28. § (1) bekezdés er) pontjában biztosított

véleményezési jogával élve terjeszti

azt a képvisel -testület elé változatlan tartalommal és formában történ  elfogadásra.

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

Egyebek

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatást adott a helyi adóbevételek alakulásáról, amely jelenleg 36 %-os
teljesítést jelent, az adóhátralékok beszedésére elrendelte az eljárások megindítását.
Szólt arról, hogy a Baross Gábor utca 2. sz. alatti ingatlan tulajdonjoga átruházása ügyében döntés született
és a Vagyonkezel  Zrt. megküldte az err l szóló szerz dést, a képvisel -testület korábbi döntése alapján
az épületet csak szociális célra lehet hasznosítani.
Említést tett a Vidékfejlesztési  Minisztérium Államtitkár helyettesével történt levélváltás megnyugtatónak
nem nevezhet  helyzeter l, ami nem csak helyi, hanem országos problémát jelent. Az önkormányzat
jelenleg nem rendelkezik adószámmal, mivel a polgármesteri hivatal rendelkezik azzal és azonos id ben,
azonos szervezet 2 adószámmal nem rendelkezhet. A piac kiépítésére pályázatot az önkormányzat
nevében nyújtotta be a polgármesteri hivatal, mint végrehajtó szervezet, számla vezetésére jogosítottként.
Amennyiben ezt a több jogszabály eltér  rendelkezését nem tudjuk feloldani, úgy fél , hogy le kell
mondani a megnyert, uniós forrású pályázati pénzb l a piac megvalósításáról. Keresi a megoldást.

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


