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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága

2011. október  24-én (hétf n) du. 13,00 órakor
megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Jegyz könyve
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága 2011. október 24-én (hétf n) du. 13,00 órakor tartott rendkívüli nyílt
ülésén.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Pet  Sándor bizottság elnöke
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese
Márton János bizottság tagja
Márton Erzsébet bizottság tagja

Távolmaradását bejelentette: Sinkó Jánosné 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  4 tag megjelent, 1 tag távolmaradását bejelentette. Szavazásra
bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag  -
határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1.) Önkormányzati rendeletek-tervezetek felülvizsgálata keretében:
A gyermekek védelmér l és a gyermekjóléti alapellátásokról,
szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

2.) Baross Gábor utca 2. sz. alatti ingatlan felújítási pályázathoz önrész biztosítása véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

3.) Csanytelek Község Önkormányzata 2012. évi bels  ellen rzési és stratégiai terve véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

4.) Fogorvosi körzet m ködtetése Csanytelek Községben területi ellátási kötelezettséggel való
megbízással
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

5.) Egyebek

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
A gyermekek védelmér l és a gyermekjóléti alapellátásokról Forgó Henrik polgármester
szóló önkormányzatirendelet-tervezet véleményezése Kató Pálné jegyz

Pet  Sándor PEFTB elnök
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(tárgyi írásos el terjesztés az Ügyrendi bizottság jegyz könyve mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést nem f zött.

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy tárgyi napirendet az Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében tárgyalta, elfogadta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt ezen Bizottság és a
Képvisel -testület elé. Kezdeményezte az írásban kiadott el terjesztés megvitatását és elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Pet  Sándor bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés elfogadását,
annak határozatban történ  rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyb l megállapította, hogy a
bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:

75/2011. (X. 24.) PEFTB határozat

Tárgy: A gyermekek védelmér l és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati  rendelet-
tervezet véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta a gyermekek védelmér l és a gyermekjóléti
alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltakat a település polgármestere és jegyz je
el terjesztésében.

A Bizottság az Ügyrendi Bizottság tárgyi rendelet-tervezetre vonatkozó jogszabályi hátterére irányuló
javaslatára támaszkodva, pénzügyi szakmai szempontokat alapul véve, azt alkalmasnak tartva, az
önkormányzat képvisel -testülete és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 27. § (2) bekezdése e)
pontjában biztosított jogkörében eljárva

véleményezési joggal 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)

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Baross Gábor utca 2. sz. alatti ingatlan felújítási pályázathoz Forgó Henrik polgármester
önrész biztosítása 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.
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76/2011. (X. 24.) PEFTB határozat

Tárgy: Baross Gábor utca 2. sz. alatti ingatlan felújítási pályázathoz önrész biztosítása 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. § (3) bekezdés j)
pontjában számára 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)

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata 2012. évi bels  ellen rzési  Forgó Henrik polgármester
és stratégiai terve  véleményezése Kató Pálné jegyz

Pet  Sándor PEFTB elnök

(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.

77/2011. (X. 24.) PEFTB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2012. évi bels  ellen rzési és stratégiai terve 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 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)
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4.) Napirend

Tárgy: El adó:
Fogorvosi körzet m ködtetése Csanytelek Községben területi Forgó Henrik polgármester
ellátási kötelezettséggel való megbízással 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.

78/2011. (X. 24.) PEFTB határozat

Tárgy: Fogorvosi körzet m ködtetése Csanytelek Községben területi ellátási kötelezettséggel való
megbízással 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 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)

Egyebek

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a jelenlév ket arról, hogy a jöv   hónapban újabb önkormányzati
rendelet felülvizsgálatát tervezi, igazodva a központi jogalkotáshoz.

Az ülésen egyéb bejelentés, el terjesztés nem hangzott el így, Pet  Sándor bizottság elnökeként
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 14.50 órakor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Pet  Sándor Kató Pálné
PEFTB elnöke              jegyz


