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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága

2012. január  09-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 2012. január 09-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 mind az 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.) A Csanytelek, Radnóti Miklós utcai piaccsarnok építés módosítási kérelmének MVH által elutasított határozata
ellen az önkormányzat által benyújtott fellebbezés visszavonása
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

2.) Közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából ingyenes vagyonkezelésbe adás kezdeményezése a Nemzeti
Földalapba tartozó földrészletb l

 El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Pet  Sándor PEFTB elnök

3.) Egyebek
1.) Napirend

Tárgy: El adó:
A Csanytelek, Radnóti Miklós utcai piaccsarnok építés módosítási Forgó Henrik polgármester
kérelmének MVH által elutasított határozata ellen az önkormányzat Kató Pálné jegyz
által benyújtott fellebbezés visszavonása véleményezése Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a  jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz : Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést
nem f ztek.

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:
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1/2012. (I. 09.) PEFTB határozat

Tárgy: A Csanytelek, Radnóti Miklós utcai piaccsarnok építés módosítási kérelmének MVH által elutasított határozata
ellen az önkormányzat által benyújtott fellebbezés visszavonása véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta tárgyi el terjesztést, amelyet a 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)

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából ingyenes Forgó Henrik polgármester
vagyonkezelésbe adás kezdeményezése a Nemzeti Fölalapba tartozó Kató Pálné jegyz
földrészletb l véleményezése Pet  Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a  jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz : Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést
nem f ztek.

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:

2/2012. (I. 09.) PEFTB határozat

Tárgy: Közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából ingyenes vagyonkezelésbe adás kezdeményezése a Nemzeti
Földalapba tartozó földrészletb l véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta tárgyi el terjesztést, amelyet a 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:
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Kató Pálné jegyz  és általa
Képvisel -testület tagjai (Helyben)
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben)

Egyebek

Kató Pálné jegyz :  Tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy az önkormányzati adóbeszedés 98 %-os
teljesítést mutat. Szólt a hatályba lépett pénzügyi jelleg  központi jogszabályokról, annak önkormányzatra
és hivatalára való kihatásáról, a feladatokról, a rendeletek alkotásáról.

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

K.m.f.

Kopasz Imréné Pet  Sándor
PEFTB elnökhelyettes PEFTB elnök


