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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága

2011. július  26-án (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. július 26-án (kedden) du. 14,00    órakor  tartott  rendkívüli nyílt

ülésén.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Pet  Sándor bizottság elnöke
Márton János bizottság elnök helyettese
Márton Erzsébet bizottság tagja

Távolmaradását bejelentette: Sinkó Jánosné bizottság tagja
Kopasz Imréné bizottság tagja

Tanácskozási joggal megjelent: Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyz
Bori Sándorné jegyz i Irodavezet ,

jegyz könyvezet
Tóth Józsefné adó- és pü.irodavzet
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.) CSANY-KER Mez gazdasági Termék Felvásárló és Értékesít  Kft ingatlan eladási ajánlata
véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala munkaügyi dokumentumainak
ellen rzésér l szóló bels  ellen ri jelentés véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által alaptevékenység (szabad
kapacitás) keretében végzett egyéb szolgáltatási tevékenységek 2011. évi díjtételeinek módosítása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

4.) A település vízbiztonságát fokozó, valamint alternatív ivóvízmin ség-javító beruházási program
elindítása, a Dél-Alföldi Regionális Ivóvízmin ség-javító Konzorciumi tagság megszüntetése
jóváhagyása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

5.) Naper  park pályázati projekt el készítése véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

6.) Egyebek



1.) Napirend

Tárgy: El adó:
CSANY-KER Mez gazdasági Termék Felvásárló és Értékesít  Forgó Henrik polgármester
Kft ingatlan eladási ajánlata véleményezése Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést nem f zött.
Kezdeményezte az írásban kiadott el terjesztés megvitatását és elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton János bizottság tagja: Javasolta az el terjesztésben szerepl  ingatlan 2.400.000,-Ft-ért való
megvásárlását, melyet túlzónak tartott, de kompenzálás címén elfogadhatónak ítélt.

Pet  Sándor bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés és az
elhangzott javaslat változtatás nélküli elfogadását, annak 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.

41/2011. (VII. 26.) PEFTB határozat

Tárgy:  CSANY-KER  Mez gazdasági  Termék Felvásárló és Értékesít  Kft ingatlan eladási ajánlata
véleményezése

Határozat

A Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében
megtárgyalta a CSANY-KER Mez gazdasági Termék Felvásárló és Értékesít  Kft ingatlan eladási
ajánlatát, melyet  2.400.000,-Ft vételár összeggel kompenzáció címén való megvásárlásra a képvisel -
testület és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 27. §  (1) bekezdés er) pontjában biztosított

véleményezési jogával élve terjeszt

a képvisel -testület elé változtatás nélküli elfogadásra.

Határozatról értesítést kap:
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben)

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Forgó Henrik polgármester
munkaügyi dokumentumainak ellen rzésér l szóló bels Kató Pálné jegyz
ellen ri jelentés véleményezése

(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: 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 írásban benyújtott
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.

42/2011. (IV. 26.) PEFTB határozat

Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala munkaügyi dokumentumainak
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 a bels  ellen r által Csanytelek Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala munkaügyi dokumentumainak ellen rzésér l szóló bels  ellen ri jelentést,
melyet az önkormányzat képvisel -testülete és szervei szervezeti és m 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)

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
A település vízbiztonságát fokozó, valamint alternatív Forgó Henrik polgármester
ivóvízmin ség-javító beruházási program elindítása, a Kató Pálné jegyz
Dél-Alföldi regionális Ivóvízmin ség-javító Konzorciumi
tagság megszüntetése el terjesztés véleményezése

(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 írásos 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.

43/2011. (IV. 26.) PEFTB határozat

Tárgy: A település vízbiztonságát fokozó, valamint alternatív ivóvízmin ség-javító beruházási program
elindítása, a Dél-Alföldi Regionális Ivóvízmin ség-javító Konzorciumi tagság megszüntetése
el terjesztés véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta tárgyi el terjesztést, amelyet az
önkormányzat képvisel -testülete és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 27. § (1) bekezdés eh)
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)

4.) Napirend

Tárgy: El adó:
Naper  park pályázati projekt el készítése 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.

44/2011. (IV. 26.) PEFTB határozat

Tárgy: Naper  park pályázati projekt el készítése  véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta tárgyi el terjesztést, amelyet az
önkormányzat képvisel -testülete és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 27. § (1) bekezdés ei)
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)

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 14.30 órakor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Pet  Sándor Kató Pálné
PEFTB elnök     jegyz


