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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és  
Településfejlesztési Bizottsága 2012. május 21-én (hétfőn) du. 14,00  órakor  tartott soros nyílt ülésén. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Pető Sándor   bizottság elnöke 

Kopasz Imréné   bizottság elnök helyettese 
     Márton János   bizottság tagja 
     Sinkó Jánosné   bizottság tagja 
     Márton Erzsébet  bizottság tagja 
       
 
Tanácskozási joggal megjelent:  Forgó Henrik   polgármester 

Kató Pálné   jegyző 
Bori Sándorné jegyzői Irodavezető,  

jegyzőkönyvezető 
Tóth Józsefné adó- és pü.irodavzető 
Csányi László adó- és pü. irodavez. h. 
Ambrus László KÉBSZ Kft ügyvezetője 
Németh Sándor kuratóiumi elnök 
 

     
Pető Sándor Bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mert a bizottság tagjai közül  mind az 5 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.) Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 

véleményezése  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
2.) A köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet véleményezése 

 Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

3.) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet véleményezése 
 Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
4.) Az épített és természeti környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet véleményezése 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök                    
 
5.) A köztemető használatának rendjéről, díjáról szóló önkormányzati rendelet véleményezése 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző,  Pető Sándor PEFTB elnök                    
 
6.) A települési kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet véleményezése  

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök                  
 
7.) KÉBSZ Kft 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló véleményezése 

Előadó: Ambrus László ügyvezető, Pető Sándor PEFTB elnök 
  

8.) Európai Csanytelekért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló véleményezése 
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Előadó: Németh Sándor kuratórium, elnöke, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
9.) Csanytelek külterület 0267/16 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ág változtatására javaslat 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök                  
 

10.) Falunapok előkészítése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester 
 

11.) Díszpolgári cím adományozására javaslat 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök                  

 
12.) Egyebek 

1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi Kató Pálné jegyző 
 feladatainak ellátásáról szóló beszámoló véleményezése   Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Márton Erzsébet bizottság tagja: Rendkívül tartalmasnak, színvonalasnak ítélte meg az előterjesztést és 
elfogadásra javasolta azt.  
 
Márton János bizottság tagja: Osztotta a Márton Erzsébet által elmondottakat. 
  
Pető Sándor bizottság elnöke:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását, 
annak képviselő-testület elé terjesztését és határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra 
bocsátotta, melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen szavazattal (ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
33/2012. (V. 21.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 

véleményezése 
 

Határozat 
 
A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében 
megtárgyalta tárgyi előterjesztést és az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. § 
(1) bekezdés er) pontjában biztosított  
 

véleményezési jogával élve terjeszti 
 
azt a képviselő-testület elé változatlan tartalommal és formában történő elfogadásra. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Kató Pálné jegyző és általa 
- Képviselő- testület tagjai (Helyben) 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben) 
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2.) Napirend 

 
 
Tárgy:          Előadó: 
 A köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló     Kató Pálné jegyző 
 önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése    Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a tárgyi előterjesztés rendelet-tervezetét az 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, elfogadta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Bizottság és a 
Képviselő-testület elé. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását, 
annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyből megállapította, hogy a 
bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:  
 
34/2012. (V. 21.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: A köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet  véleményezése  
  

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló rendelet-tervezetét a 
település polgármestere és jegyzője előterjesztésében. 
 
A Bizottság az Ügyrendi Bizottság tárgyi rendelet-tervezetre vonatkozó jogszabályi hátterére irányuló 
javaslatára támaszkodva, pénzügyi szakmai szempontokat alapul véve, azt alkalmasnak tartva, képviselő-
testület és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. § (2) bekezdése ec) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva  
 
véleményezési joggal terjeszti  a tárgyi rendelet- tervezetet Képviselő-testület elé megtárgyalásra, változtatás nélküli elfogadásra. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 
 

3.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló  Kató Pálné jegyző 
 önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése    Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
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Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy  a tárgyi előterjesztés rendelet-tervezetét az 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, elfogadta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Bizottság és a 
Képviselő-testület elé. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását, 
annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyből megállapította, hogy a 
bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:  
 
35/2012. (V. 21.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet-tervezet  véleményezése

  
  

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló 
rendelet-tervezetét a település polgármestere és jegyzője előterjesztésében. 
 
A Bizottság az Ügyrendi Bizottság tárgyi rendelet-tervezetre vonatkozó jogszabályi hátterére irányuló 
javaslatára támaszkodva, pénzügyi szakmai szempontokat alapul véve, azt alkalmasnak tartva, képviselő-
testület és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. § (3) bekezdése f) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva  
 
egyetértési joggal terjeszti  a tárgyi rendelet- tervezetet Képviselő-testület elé megtárgyalásra, változtatás nélküli elfogadásra. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 

 
4.) ) Napirend 

 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az épített és természeti környezet védelméről szóló   Kató Pálné jegyző 
 önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése    Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy  a tárgyi előterjesztés rendelet-tervezetét az 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, elfogadta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Bizottság és a 
Képviselő-testület elé. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását, 
annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyből megállapította, hogy a 
bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:  
 
36/2012. (V. 21.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Az épített és természeti környezet védelméről szóló rendelet-tervezet véleményezése 
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Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az épített és természeti környezet védelméről szóló rendelet-tervezetét 
a település polgármestere és jegyzője előterjesztésében. 
 
A Bizottság az Ügyrendi Bizottság tárgyi rendelet-tervezetre vonatkozó jogszabályi hátterére irányuló 
javaslatára támaszkodva, pénzügyi szakmai szempontokat alapul véve, azt alkalmasnak tartva, képviselő-
testület és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. § (2) bekezdése ec) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva  
 
véleményezési joggal terjeszti  a tárgyi rendelet- tervezetet Képviselő-testület elé megtárgyalásra, változtatás nélküli elfogadásra. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben 
 

5.)  Napirend 
 

 
Tárgy:          Előadó: 
 A köztemető használatának rendjéről, díjáról szóló   Kató Pálné jegyző 
 önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése    Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés z Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy  a tárgyi előterjesztés rendelet-tervezetét az 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, elfogadta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Bizottság és a 
Képviselő-testület elé. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett rendelet-tervezet Képviselő-testület elé 
terjesztését. Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását, annak határozatban 
történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 
igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
37/2012. (V. 21.) ÜB határozat 

 
Tárgy: A köztemető használatának rendjéről, díjáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a köztemető használatának rendjéről, díjáról szóló rendelet-
tervezetét a település polgármestere és jegyzője előterjesztésében. 
 
A Bizottság az Ügyrendi Bizottság tárgyi rendelet-tervezetre vonatkozó jogszabályi hátterére irányuló 
javaslatára támaszkodva, pénzügyi szakmai szempontokat alapul véve, azt alkalmasnak tartva, képviselő-
testület és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. § (3) bekezdése f) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva  
 
egyetértési joggal terjeszti  a tárgyi rendelet- tervezetet Képviselő-testület elé megtárgyalásra, változtatás nélküli elfogadásra. 
 
Határozatról értesítést kap: 
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- Kató Pálné jegyző és általa 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
 
 
 

6.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A települési kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Kató Pálné jegyző 
 szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése   Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy  a tárgyi előterjesztés rendelet-tervezetét az 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, elfogadta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Bizottság és a 
Képviselő-testület elé. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett rendelet-tervezet Képviselő-testület elé 
terjesztését. Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását, annak határozatban 
történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 
igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
38/2012. (V. 21.) ÜB határozat 

 
Határozatról értesítést kap: 

- Kató Pálné jegyző és általa 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 

 
7.) Napirend  

 
Tárgy:          Előadó: 
 KÉBSZ Kft 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló véleményezése Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Ambrus László ügyvezető 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Ambrus László ügyvezető: Részletesen ismertette a KÉBSZ Kft 2011. évi munkájáról szóló 
beszámolóját, és a könyvvizsgálói jelentést. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett beszámoló Képviselő-testület elé terjesztését. 
Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását, annak határozatban történő 
rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
 
39/2012. (V. 21.) ÜB határozat 

 
Tárgy: KÉBSZ Kft 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló véleményezése 
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Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, amelyet az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzata 27. § (1) bekezdés er) pontjában számára biztosított  
 

véleményezési jogával élve terjeszt 
 
a Képviselő-testület elé változatlan tartalommal és formában történő elfogadásra. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben)  
 

8.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Európai Csanytelekért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló Németh Sándor  

beszámoló véleményezése      kuratórium elnöke 
        Pető Sándor PEFTB elnök 
 

(tárgyi előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Németh Sándor ügyvezető: Részletesen ismertette az Európai Csanytelekért Közalapítvány 2011. évi 
munkájáról szóló beszámolóját és közhasznúsági jelentést. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett beszámoló Képviselő-testület elé terjesztését. 
Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását, annak határozatban történő 
rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
40/2012. (V. 21.) ÜB határozat 

 
Tárgy: Európai Csanytelekért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés 

véleményezése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, amelyet az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzata 27. § (1) bekezdés er) pontjában számára biztosított  
 

véleményezési jogával élve terjeszt 
 
a Képviselő-testület elé változatlan tartalommal és formában történő elfogadásra. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben)  
 

9.) Napirend 
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Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek külterület 0267/16 hrsz-ú  önkormányzati tulajdonú    Forgó Henrik polgármester 

ingatlan művelési ág változtatására javaslat    Kató Pálné jegyző 
        Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűztek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett előterjesztés Képviselő-testület elé terjesztését. 
Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását, annak határozatban történő 
rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
41/2012. (V. 21.) ÜB határozat 

 
Tárgy: Csanytelek, külterület 0268/16 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ág változtatására javaslat 

véleményezése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, amelyet az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzata 27. § (1) bekezdés em) pontjában számára biztosított  
 

véleményezési jogával élve terjeszt 
 
a Képviselő-testület elé változatlan tartalommal és formában történő elfogadásra. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben)  
 

10.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Falunapi programok véleményezése     Forgó Henrik polgármester 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi program e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Ismertette Mucsi István alpolgármester által összeállított falunapi 
programot. 
          
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett előterjesztés Képviselő-testület elé terjesztését. 
Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását, annak határozatban történő 
rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
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42/2012. (V. 21.) ÜB határozat 
 

Tárgy: Falunapi programok véleményezése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, amelyet az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzata 27. § (1) bekezdés be) pontjában számára biztosított  
 

javaslattételi jogával élve terjeszt 
 
a Képviselő-testület elé változatlan tartalommal és formában történő elfogadásra. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben)  
 

11.) Napirend 
Tárgy:          Előadó: 
 Díszpolgári cím adományozására javaslat    Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a díszpolgári cím alapításáról és 
adományozása rendjéről a Képviselő- testület a 20/2011. (X. 14.) önkormányzati rendeletében 
rendelkezett. Ismertette az eljárási szabályokat. Elmondta, hogy civil szervezetek, társadalmi szervezetek, 
önkormányzati intézményvezetők részéről a megadott határidőn belül nem érkezett javaslat a díszpolgári cím 
odaítélésére. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Márton János bizottság tagja: Véleménye szerint kiüresedik, erodálódik a cím, elveszti az alapításkori 
célját, ha minden évben ki van adva, mivel „elfogy” az arra érdemesek tábora. 
 
Kopasz Imréné bizottság tagja: Egyetértett Márton János által elmondottakkal és javasolta, hogy 2012. 
évben ne adja ki a képviselő-testület a díszpolgári címet. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását, 
képviselő-testület elé terjesztését és annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra 
bocsátotta,  melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az 
alábbi határozatát hozta meg:  
 
43/2012. (V. 21.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Díszpolgári cím adományozására javaslat 
 

Határozat 
 



11 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta tárgyi napirendet, az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzata 27. § (1) bekezdés bf) pontjában biztosított  

 
javaslattételi jogával élve 

 
indítványozza, hogy  2012. évben a képviselő-testület ne adjon ki díszpolgári címet, mint helyi kitüntetést, 
mivel a körülmények nem kedveznek ezen cím méltó módon való megünneplésének. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben)  
 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el így Pető Sándor bizottság elnöke 
megköszönte a zárt ülésen megjelentek részvételét és az ülést befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

 
 Pető Sándor       Kopasz Imréné 
 PEFTB elnök                   PEFTB elnökhelyettes 
 
 


