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8/2011.

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága

2011. május  24-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. május 24-én (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

Távolmaradását bejelentette: 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 4 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.) Vis maior támogatás igénylés az önkormányzati tulajdonban lév  közutakban keletkezett belvíz
okozta károk helyreállításáról szóló el terjesztés véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

2.) Átfogó értékelés véleményezése Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

3.) KÉBSZ Kft 2010. évi tevékenységér l szóló beszámoló véleményezése
El adó: Ambrus László ügyvezet

4.) Fogorvosi eszközök megvásárlása irányuló javaslat véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

5.) Egyebek

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
Vis maior támogatás igénylés az önkormányzati tulajdonban Forgó Henrik polgármester
lév  közutakban keletkezett belvíz okozta károk helyreállítására Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)



Forgó Henrik polgármester és Kató Pálné jegyz : Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli
kiegészítést nem f ztek. Kezdeményezték 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
bocsátotta, melyb l megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és
tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta.

34/2011. (V. 24.) PEFTB határozat

Tárgy: Vis maior támogatás igénylés az önkormányzati tulajdonban lév  belterületi közutakban
keletkezett belvíz okozta károk helyreállításáról szóló el terjesztés véleményezése

Határozat

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

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Átfogó értékelés véleményezése Csanytelek Község Forgó Henrik polgármester
Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak  Kató Pálné jegyz
ellátásáról

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester és Kató Pálné jegyz : Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli
kiegészítést nem f ztek. Kezdeményezték az írásban kiadott el terjesztés elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton Erzsébet bizottság tagja: Rendkívül tartalmasnak, színvonalasnak ítélte meg az el terjesztést és
elfogadásra javasolta azt.

Márton János bizottság tagja: Osztotta a Márton Erzsébet által elmondottakat.

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



35/2011. (V. 24.) PEFTB határozat

Tárgy: Átfogó értékelés véleményezése Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Határozat

A Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében
megtárgyalta tárgyi el terjesztést és az önkormányzat és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 27. §
(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)
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben)

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
A KÉBSZ Kft 2010. évi tevékenységér l szóló beszámoló Ambrus László ügyvezet
véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Ambrus László ügyvezet : Részletesen ismertette a KÉBSZ Kft 2010. évi munkájáról szóló
beszámolóját, és a könyvvizsgálói jelentést.

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
bocsátotta, melyb l megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és
tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta.

36/2011. (V. 24.) PEFTB határozat

Tárgy: KÉBSZ Kft 2010. évi tevékenységér l szóló beszámoló véleményezése

Határozat

A Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében
megtárgyalta tárgyi el terjesztést és az önkormányzat és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 27. §
(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)
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben)



4.) Napirend

Tárgy: El adó:
Fogorvosi eszközök megvásárlására irányuló javaslat Forgó Henrik polgármester
véleményezése Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester és Kató Pálné jegyz : Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli
kiegészítést nem f ztek. Kezdeményezték 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
bocsátotta, melyb l megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és
tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta.

37/2011. (V. 24.) PEFTB határozat

Tárgy: Fogorvosi eszközök megvásárlása irányuló javaslat véleményezése

Határozat

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

javaslattételi 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)

Egyéb bejelentések

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

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


