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6/2011.

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága

2011. április  12-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 Bizottsága 2011. április 12-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.) Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás létrehozása, a Társulási
Megállapodás véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

2.) KÉBSZ Kft Csanytelek, Damjanich és Béla utca szilárd burkolatú kiépítés beruházásból származó
vagyonérték megvásárlásának véleményezése

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

3.) Egyebek
1.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Forgó Henrik polgármester
Társulás létrehozása, a Társulási Megállapodás véleményezése  Kató Pálné jegyz

Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Csanyteleki ivóvíz nem szennyezett,
viszont az ivóvíz min ségi követelményeir l és az ellen rzés rendjér l szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. sz.
melléklete szerint településünk a szolgáltatott ivóvíz vonatkozásában min ségi kifogással érintett települések
listáján nyilvántartott ivóvízmin ség-javítására kötelezett önkormányzatok között szerepel, ezért az
önkormányzat tagja volt a DARFÜ Dél-alföldi Ivóvízmin ség-javító programnak. A DARFÜ 2010. április
21-én értesítést küldött arról, hogy döntése értelmében ivóvízmin ség-javítására pályázat beadásával nem
számol. Csongrád Város Alpolgármestere 2011. március 28.-án megbeszélést kezdeményezett a két
település (Csongrád és Csanytelek) közös ivóvízmin ség-javító társulásának létrehozására vízbiztonságot



fokozó, valamint alternatív ivóvízmin ség-javító beruházások közös megvalósítására, melyre a képvisel -
testület korábbi felhatalmazást adó határozatai alapján került sor. Szólt a Társulási Megállapodás
tervezetében foglaltakról, annak szövege nem végleges, hiszen Csongrád Város Önkormányzata képvisel -
testülete még nem tárgyalta, tehát ez els  olvasatban kerülhet jóváhagyásra.

Kató Pálné jegyz : Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyi napirendet tárgyalta, elfogadta és
elfogadásra terjesztette azt a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai Bizottság és a képvisel -testület
elé. Javasolta 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:

26/2011. (IV. 12.) PEFTB határozat

Tárgy: Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás létrehozása, a Társulása
Társulási megállapodás 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 27. § (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)

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
KÉBSZ Kft Csanytelek, Damjanich és Béla utca szilárd Forgó Henrik polgármester
burkolatú kiépítés beruházásából származó vagyonérték Pet  Sándor PEFTB elnök
megvásárlásának véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a 100%-os önkormányzati
tulajdonú KÉBSZ Kft vagyonmérlegében több olyan tétel szerepel, mely a korábbi id szakban az
önkormányzati tulajdonú ingatlanokban a Kft által elvégzett beruházási értékeket tartalmaznak, pl: földút
aszfaltozása.   A  KÉBSZ  Kft  a  Csanytelek,  Damjanich  és  Béla  utca  2850  m2-es  szilárd  burkolatú
felépítményre terjesztett el  eladási ajánlatot 3.960.000,-Ft+ÁFA értékben. Az adott építmény egységes
számviteli nyilvántartása, fenntartása, karbantartása kötelez  önkormányzati feladat. Az önkormányzat
szabad fejlesztési tartalék keretének nagyságrendjéb l adódóan az elfogadott rövid,- közép- és hosszú-távú
fejlesztési program célkit zéseit is figyelembe véve, valamint a kötelez  önkormányzati alapfeladatok

ködtetési biztonságát szem el tt tartva véleménye szerint a kérelemben jelzett eladási ár 3.000.000.-



Ft+ÁFA értékben fogadható el. Javasolta az el terjesztésben foglaltak megtárgyalását és az elhangzott
javaslatnak megfelel en képvisel -testület elé terjesztését.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton János bizottság tagja: A tulajdonviszonyok tisztázása érdekében egyetértett az el terjesztésben
szerepl  szilárd burkolatú építmény 3.000.000,-Ft+ÁFA értékben történ  megvásárlásával.

Pet  Sándor bizottság elnöke: 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 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta
azt és az alábbi határozatot hozta.

27/2011. (IV. 12.) PEFTB határozat

Tárgy: KÉBSZ Kft Csanytelek, Damjanich és Béla utca szilárd burkolatú kiépítése beruházásából
származó vagyonérték megvásárlásának véleményezése

Határozat

A Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében
megtárgyalta a KÉBSZ Kft Csanytelek külterület 020 hrsz-ú Damjanich utca és 0190 hrsz-ú Béla utca
szilárd burkolatú kiépítésével összefügg  beruházási vagyonértek eladására tett ajánlatát, melyet
3.000.000,-Ft+ÁFA vételár összeggel való megvásárlásra terjeszt a képvisel -testület elé a képvisel -
testület és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 27. §-a (1) bekezdés er) pontjában biztosított

véleményezési joggal terjeszt

változtatás nélküli elfogadásra a képvisel -testület elé.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyz  és általa
Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 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


