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9/2011.

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága

2011. június  14-én (kedden) du. 14,00 órakor
megtartott rendkívüli ülésének

Jegyz könyve
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
             Településfejlesztési Bizottsága 2011. június 14-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

Távolmaradását bejelentette: Sinkó Jánosné bizottság tagja
Márton János 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  3 tag megjelent. Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére
írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 3 igen
szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete Közbeszerzési Szabályzata véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

2.) Közbeszerzési eljárások elindításának véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

3.) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi tevékenységér l szóló beszámoló
véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

4.) Egyebek

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete Forgó Henrik polgármester
Közbeszerzési Szabályzata 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 3 igen szavazattal (ellenszavazat és
tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta.

38/2011. (VI. 14.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete Közbeszerzési Szabályzata 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 eo) 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)

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Közbeszerzési eljárások elindításának véleményezése Forgó Henrik polgármester

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

39/2011. (VI. 14.) PEFTB határozat

Tárgy: Közbeszerzési eljárások elindításának 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 eo) 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:
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi Forgó Henrik polgármester
tevékenységér l szóló beszámoló 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 3 igen szavazattal (ellenszavazat és
tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta.

40/2011. (VI. 14.) PEFTB határozat

Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása 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)
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben)

Egyéb bejelentések

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatást adott a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa
Munkaszervezete Vezet jével általa folytatott megbeszélés eredményér l, melynek lényege, hogy a minden
településre kötelez  törvényi el írásnak való megfelelés érdekében kistérségen belül (és nem külön- külön
településenként) valósulhat meg mind a közös kistérség, mid a 4 településre vonatkozó esélyegyenl ségi
terv elkészíttetése, annak pályázati lebonyolítása, amelyet célszer ségi okok mellett takarékossági
gazdaságossági szempontok is indokolnak. Kiemelte e téma fontosságát, mivel az Ámr. értelmében csak
azon önkormányzatok vehetnek részt országos, vagy uniós pályázaton, amelyek – többek között –
rendelkeznek hatályos esélyegyenl ségi tervvel. Amennyiben jóváhagyja a Társulási Tanács ezt a javaslatot,
akkor a megvalósításhoz pénzügyi fedezetet még az idei költségvetésben biztosítani kell, más forrásból
való átcsoportosítással.



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


