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7/2011.

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága

2011. április  26-án (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 26-án (kedden) du. 14,00
órakor  tartott  soros 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.) 2010. évr l szóló éves bels  ellen rzési összefoglaló jelentés véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

2.) Az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának felosztása jóváhagyása véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

3.) Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) Az önkormányzati tulajdonú vízi-közm l szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló önkormányzati rendelet-
tervezet véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

5.) Falunapi költségek meghatározása véleményezése
El adó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

6.) Díszpolgári cím adományozására javaslat
El adó: Pet  Sándor PEFTB elnök

7.) Egyebek
1.) Napirend

Tárgy: El adó:
2010. évr l szóló éves bels  ellen rzési összefoglaló jelentés Kató Pálné jegyz
véleményezése Pet  Sándor PEFTB elnök
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(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Emlékeztette a bizottság tagjait arra, hogy az összefoglalóba íer ellen rzésekr l az
elmúlt év folyamán minden ellen rzés megtörténte után már kaptak tájékoztatást. Utalt a beterjesztés
jogszabályi hátterére, melynek eleget téve emlékeztetett egy másik fontos elemre, a könyvvizsgálói
jelentésben foglaltakra is.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton János bizottság tagja: Szerinte komoly hivatali munkavégzést takar az ellen rzés szerinti pozitív
megítélés.

Pet  Sándor bizottság elnöke:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés elfogadását,
annak képvisel -testület elé terjesztését és 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.

28/2011. (IV. 26.) PEFTB határozat

Tárgy:  2010. évr l szóló éves bels  ellen rzési összefoglaló jelentés véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében tárgyalta a bels  ellen r által 2010. évben végzett éves
bels  ellen rzési összefoglaló jelentést, melyet az önkormányzat képvisel -testülete és szervei szervezeti és

ködési szabályzata 27. § (1) bekezdés er) pontjában számára 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)
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben)

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának felosztása Forgó Henrik polgármester
véleményezése Kató Pálné jegyz

Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést nem f zött. Kezdeményezte
az írásban kiadott el terjesztés elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

29/2011. (IV. 26.) PEFTB határozat

Tárgy:  Az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának felosztása véleményezése

Határozat

A Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében
megtárgyalta tárgyi el terjesztést,  melyet az önkormányzat és szervei szervezeti és m ködési szabályzata
27. § (3) bekezdés b) pontjában biztosított

egyetértési 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)
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben)

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi Forgó Henrik polgármester
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Kató Pálné jegyz
véleményezése Pet  Sándor PEFTB elnök

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

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi napirendet az Ügyrendi Bizottság
napirendje keretében tárgyalta, elfogadta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt ezen bizottság
és a képvisel -testület elé elfogadásra. Felhívta a figyelmet a könyvvizsgáló által kiadott záradékra.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pet  Sándor bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett napirend szerinti költségvetési rendelet-
tervezet képvisel -testület elé terjesztését. Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés
elfogadását, képvisel -testület elé terjesztését és 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.

30/2011. (IV. 26.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról  szóló beszámoló
véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló rendelet-tervezetét a település polgármestere és jegyz je el terjesztésében.

A bizottság az Ügyrendi Bizottság jogszabályi hátterére irányuló javaslatára támaszkodva, szakmai
szempontokat alapul véve, azt alkalmasnak tartva, a könyvvizsgálói záradékot is figyelembe véve, az



5

önkormányzat és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 27. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított
jogkörében eljárva

egyetértési joggal terjeszti  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)

4.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzati tulajdonú vízi-közm l szolgáltatott Forgó Henrik polgármester
ivóvíz díjáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet Kató Pálné jegyz
véleményezése Pet  Sándor PEFTB elnök

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

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Ellen rzési és Felügyeleti F osztálya által tett törvényességi észrevételben foglaltak okán
kezdeményezte a település közm ves ivóvíz ellátásáról és a vízm  üzemeltetése rendjér l szóló
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését és az önkormányzati tulajdonú vízi-közm l
szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotását. Tájékoztatta a Bizottság tagjait
arról is, hogy az új önkormányzati rendelet záró rendelkezései között szerepel a kötelez  hulladékkezelési
közszolgáltatás igénybevételér l szóló 8/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendeletre vonatkozóan, a
törvényességi kifogásban leírtak okán, hatályon kívül helyez  rendelkezés. Elmondta, hogy a beterjesztett
rendelet-tervezetet az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélkül terjesztette azt e
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,
képvisel -testület elé terjesztését, 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:

31/2011. (IV. 26.) PEFTB határozat

Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közm l szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló önkormányzati
rendelet-tervezet véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú vízi-
közm l szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló önkormányzati 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 27. § (1) bekezdés er) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva
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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)

5.) Napirend

Tárgy: El adó:
Falunapi költségek meghatározása véleményezése Mucsi István alpolgármester

Kató Pálné jegyz
Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Elmondta, hogy az alpolgármester úr más elfoglaltsága miatt kimentette magát, ezért
kérésére vállalta át  a napirendi el adói feladatokat. A falunapokra fordítandó összeget a tavalyi évi
ráfordításokhoz igazodóan 600.000. Ft-ban javasolta megállapítani, amennyiben ebben az évben a két nap
helyett egy napon lesznek a rendezvények. Tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy a falunapok
megrendezésére anyagi fedezetet a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése nyújthat, amely költségek

ködési kiadásként kerülnek elszámolásra.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pet  Sándor bizottság elnöke:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés elfogadását,
képvisel -testület elé terjesztését és 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.

32/2009. (IV. 26.) PEFTB határozat

Tárgy:  Falunapi programok költségei meghatározására javaslat

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. § (1) bekezdés be) pontjában biztosított

javaslattételi 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)
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben)

6.) Napirend

Tárgy: El adó:
Díszpolgári cím adományozására javaslat Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Pet  Sándor PEFTB elnök
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(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a díszpolgári cím alapításáról és
adományozása rendjér l a képvisel - testület a 12/2009. (X. 30.) Ökt rendeletében rendelkezett. Ismertette
az eljárási szabályokat. Elmondta, hogy civil szervezetek, társadalmi szervezetek, önkormányzati
intézményvezet k részér l a megadott határid n belül nem érkezett javaslat a díszpolgári cím odaítélésére.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton János bizottság tagja: Véleménye szerint kiüresedik, erodálódik a cím, elveszti az alapításkori
célját, ha minden évben ki van adva, mivel „elfogy” az arra érdemesek tábora.

Kopasz Imréné bizottság tagja: Egyetértett Márton János által elmondottakkal és javasolta, hogy 2011.
évben ne adja ki a képvisel -testület a díszpolgári címet.

Márton Erzsébet bizottság tagja: A települést ért belvízkár miatt sem lenne id szer   nagy ünnepség
tartása, amibe így már nem fér bele a díszpolgári címmel járó „ceremónia”

Pet  Sándor bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés elfogadását,
képvisel -testület elé terjesztését és 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:

33/2011. (IV. 26.) PEFTB határozat

Tárgy: Díszpolgári cím adományozására javaslat

Határozat

A Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta tárgyi
napirendet, az önkormányzat képvisel -testülete és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 27. § (1)
bekezdés bf) pontjában biztosított

javaslattev  jogával élve

indítványozza, hogy  2011. évben a képvisel -testület ne adjon ki díszpolgári címet, mint helyi kitüntetést,
mivel a körülmények nem kedveznek ezen cím méltó módon való megünneplésének.

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

Egyéb bejelentések

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatást adott a helyi adóbevételek alakulásáról, majd az önkormányzatot érint
jelent sebb jogszabály változásokról.

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

K.m.f.

Pet  Sándor Kató Pálné
PEFTB elnök    jegyz


