
1 
 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
         
 
9/2012. 
 
 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

 
 
 
 

 
 
 

Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága 

 
 
 
 
 

2012. október 08.-án (hétfőn) du 13,00 órakor 
megtartott rendkívüli ülésének 

 
 
 

 
 
 
 

Jegyzőkönyve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
  

 
 



2 
 

Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága 2012. október 08.-án (hétfő) du. 13,00  órakor  tartott rendkívüli   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 
      
Távolmaradását bejelentette:  Márton Erzsébet  bizottság tagja 
       
 
Tanácskozási joggal megjelent:  Forgó Henrik   polgármester 

Kató Pálné   jegyző 
Bori Sándorné jegyzői irodavezető,  

jegyzőkönyvezető 
Csányi László adó- és pénzügyi irodavez. h. 
 

     
Pető 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.) Kötelező közszolgáltatások költségelemzései megvitatása, véleményezése 

a) .A.S.A. Hódmezővásárhely Kft 2011. évi költségelemzése  
b) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2012. évi tevékenysége költségelemzése  
c) KÉBSZ Kft 2012. évi gazdasági tevékenysége költségelemzése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
2.) A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a DAREH területén koncepció véleményezése              

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
3.) Szándéknyilatkozat kiadásának kezdeményezése a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Önkormányzati 

Társulássá jogutódlással történő átalakítására véleményezése 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
4.) Járási hivatalok kialakításához megállapodás megkötésére felhatalmazás véleményezése 

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

5.) Megbízás háziorvosi alapellátás helyettesítés keretében történő végzésére véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
6.) Megbízás fogászati alapellátás helyettesítés keretében történő végzésére véleményezése 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
7.) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz csatlakozás véleményezése 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
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8.) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat Szabályzata véleményezése 

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

9.) Egyebek 
 

1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
Kötelező  közszolgáltatások költségelemzései megvitatása, véleményezése Forgó Henrik polgármester 

         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 

a) 
 

.A.S.A. Hódmezővásárhely Kft 2011. évi költségelemzése 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében részletes tájékoztatást adott arról, hogy 2012. október 8.-án a 
törvényalkotó elfogadta a hulladékról szóló törvényt azzal, hogy annak az önkormányzatra való kihatása 
2014. évre, majd 2015. évre jelent feladatot. A törvény végrehajtási rendelete még nem jelent meg, így 
annak ismerete nélkül nem lehet ezen beterjesztés a jövő évi közszolgáltatási díj alapja. Javasolta, hogy az 
előterjesztést, mint a közszolgáltatási szerződésben írt kötelezettség teljesítéseként tárgyalja és terjessze a 
Képviselő-testület elé a Bizottság. A díjtétel megállapítására a vonatkozó jogszabályok ismeretében 
kerülhet sor.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés és szóbeli 
kiegészítés elfogadását, annak Képviselő-testület elé terjesztését és határozatban történő rögzítését. 
Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal 
(ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
54/2012. (X. 08.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: .A.S.A. Hódmezővásárhely Kft 2011. évi költségelemzése 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) 
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b) 
 

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2012. évi tevékenysége költségelemzése  
 

(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében részletes tájékoztatást adott arról, hogy 2012. október 8.-án a 
törvényalkotó elfogadta a kéményseprőipari-közszolgáltatásról szóló törvényt, melynek végrehajtási 
rendelete még nem jelent meg, így annak ismerete nélkül nem lehet ezen beterjesztés a jövő évi 
közszolgáltatási díj alapja. Javasolta, hogy az előterjesztést, mint a közszolgáltatási szerződésben írt 
kötelezettség teljesítéseként tárgyalja és terjessze a Képviselő-testület elé a Bizottság. A díjtétel 
megállapítására a vonatkozó jogszabályok ismeretében kerülhet sor. Kiemelte, hogy az Mötv. 13. § (1) 
bekezdés 2. pontja értelmében a kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása helyi önkormányzati feladat, 
melyet a szaktörvény a megyei önkormányzat feladatául rendel. A feladat (hatályos szerződés lejárta utáni) 
átvállalását javasolta, mert így a hatósági árból 20 % kedvezmény biztosítás jogával élni tud a képviselő-
testület. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés és annak 
szóbeli kiegészítése elfogadását, annak Képviselő-testület elé terjesztését és határozatban történő 
rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
55/2012. (X. 08.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2012. évi költségelemzése 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) 
 

c)  
 

KÉBSZ Kft 2012. évi gazdasági tevékenysége 
 

(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
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Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében emlékeztetett az ivóvíz ellátására vonatkozó törvény 
módosításából fakadó feladatokra, kiemelve, hogy a képviselő-testület már nem rendelkezik az ivóvíz díja 
megállapítása jogával, viszont a Szekszárdi székhelyű Társulás tagjaként befolyással bírhat a folyamatok 
alakulására. Tájékoztatást adott arról, hogy a 2013. január 01-jén hatályba lépő Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. 
pontja értelmében a szociális ellátások között továbbra is önkormányzati feladat a diákétkeztetés, melynek az 
általános iskola épülete ad helyet, (mely épületet ingyenes használatba kell átadni a megyei intézmény 
fenntartónak) kölcsönös előnyökön alapulóan, maradhat az önkormányzat és a fenntartó képviselője 
közötti megállapodás alapján továbbra is feladat-ellátási hely az iskola. Az Mötv. a helyi közművelődési 
tevékenység támogatását írja elő önkormányzati feladatként, amely veszteséges volta miatti működtetése anyagi 
kompenzálással orvosolható az önkormányzat költségvetéséből. Javasolta az előterjesztés képviselő-
testület elé terjesztését elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés és szóbeli 
kiegészítés elfogadását, annak Képviselő-testület elé terjesztését és határozatban történő rögzítését. 
Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal 
(ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
56/2012. (X. 08.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: KÉBSZ Kft 2012. évi gazdasági tevékenysége költségelemzése 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) 
 

2.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a DAREH Forgó Henrik polgármester 
területén koncepció véleményezése     Kató Pálné jegyző 

         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott a DAREH Elnökségi és Taggyűlésen hozott döntésekről, annak a 
településre Mötv. szerinti  hulladékgazdálkodási feladata végrehajtását érintő kihatásairól. Szólt a 2015. 
évtől érvényesítendő árképzési elképzelésekről, a díjak egységesítéséről, a szállítás központosításáról, a 
szelektív gyűjtés szervezéséről és a benyújtandó pályázat az önkormányzatot érintő hozadékáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Pető Sándor bizottság elnöke:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés és szóbeli 
kiegészítés elfogadását, annak Képviselő-testület elé terjesztését és határozatban történő rögzítését. 
Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal 
(ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
57/2012. (X. 08.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a DAREH területén koncepció 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 ej) 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) 
 

3.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 

Szándéknyilatkozat kiadásának kezdeményezése a Csongrádi Kistérség Forgó Henrik polgármester 
Többcélú Társulása Önkormányzati Társulássá jogutódlással történő Kató Pálné jegyző 

 átalakítására, a Munkaszervezet helyébe lépő önálló költségvetési szerv Pető Sándor PEFTB elnök 
 alapítása véleményezése 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szólt arról, hogy a települések eddigi kistérségi besorolása (2013. január 1-jétől) területi 
egysége járássá alakul át. Részletes tájékoztatást adott a vonatkozó jogszabályok egymásra hatásáról, annak 
még nem ismert változása miatti elkerülhetetlen igazgatási-szervezési feladatok sürgető kényszerének 
következményeiről, a járási hivatalok felállításával összefüggő feladatokról.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés és szóbeli 
kiegészítés elfogadását, annak Képviselő-testület elé terjesztését és határozatban történő rögzítését. 
Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal 
(ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
 
 
 
 
58/2012. (X. 08.) PEFTB határozat 
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Tárgy: Szándéknyilatkozat kiadásának kezdeményezése a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Önkormányzati 
Társulássá jogutódlással történő átalakítására, a Munkaszervezet helyébe lépő önálló költségvetési szerv alapítása 
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. § (2) bekezdés c) 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) 
 

4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
Járási hivatalok kialakításához megállapodás megkötésére felhatalmazás Forgó Henrik polgármester 
véleményezése       Kató Pálné jegyző 

         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását.0 
 
Kató Pálné jegyző: Részletesen beszámolt a közel 3 hónap óta tartó, általa, a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal illetés Főosztályainak adott adatszolgáltatás tartalmáról, mint munkáltató által személyi 
kérdésben hozott döntéséről. Konkrétan ismertette a megállapodások mellékleteinek adattartamát, a 
pénzügyi mozgásokat, az ingó és ingatlanra vonatkozó elvárásoknak való megfelelést. Elmondta, hogy a 
járáshoz átvitt feladatot ellátó köztisztviselő eddigi jogviszonya kormánytisztviselői jogviszonnyá alakul át 
és javadalmazása nem csökken. A hivatalnál üres álláshely zárolására és az átadott létszám miatt az 
engedélyezett létszám megállapítására az önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezete beterjesztésekor 
tesz javaslatot, figyelembe véve a központi költségvetés hivatal 2013. évi létszámára  finanszírozásánál 
kialakított  adatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés és szóbeli 
kiegészítés elfogadását, annak Képviselő-testület elé terjesztését és határozatban történő rögzítését. 
Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal 
(ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
59/2012. (X. 08.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Járási hivatalok kialakításához megállapodás megkötésére felhatalmazás véleményezése 
 

Határozat 
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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, amelyet az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 27. § (2) bekezdés c) 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) 
 

 
5.) Napirend 

Tárgy:          Előadó: 
Megbízás háziorvosi alapellátás helyettesítés keretében történő végzésére Forgó Henrik polgármester 
véleményezése       Kató Pálné jegyző 

         Pető Sándor PEFTB elnök 
 

(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Forgó Henrik polgármester és Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűztek. Kezdeményezték az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

 
60/2012. (X. 08.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Megbízás háziorvosi alapellátás helyettesítés keretében történő végzésére 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. § (2) bekezdés c) 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) 
 

6.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
Megbízás fogorvosi alapellátás helyettesítés keretében történő végzésére Forgó Henrik polgármester 
véleményezése       Kató Pálné jegyző 
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         Pető Sándor PEFTB elnök 
 

(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

Forgó Henrik polgármester és Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűztek. Kezdeményezték az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

 
61/2012. (X. 08.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Megbízás fogorvosi alapellátás helyettesítés keretében történő végzésére 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. § (2) bekezdés c) 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) 

 
7.)  

 
Tárgy:          Előadó: 

Bursa-Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez  Forgó Henrik polgármester 
csatlakozás véleményezése      Kató Pálné jegyző 

         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester és Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűztek. Kezdeményezték az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese: Javasolta az önkormányzat tárgyi pályázaton való 
részvételét, akként, hogy pályázónként a támogatás összege a 2011. évben megállapított 3.500,-Ft/fő 
maradjon 2013. évre is. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés és az 
elhangzott javaslat elfogadását, annak képviselő-testület elé terjesztését és határozatban történő rögzítését. 
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Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal 
(ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
62/2012. (X. 08.) PEFTB határozat 
 
Tárgy:  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás 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. § (3) bekezdés j) pontjában számára biztosított  

 
egyetértési jogával élve terjeszt 

 
a Képviselő-testület elé támogatottként havi 3.500,-Ft támogatás megállapításával 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: 
Bursa-Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat   Forgó Henrik polgármester 
Elbírálásának rendjéről szóló Szabályzat véleményezése   Kató Pálné jegyző 
        Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester és Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűztek. Kezdeményezték az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
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 4 igen szavazattal (ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
63/2012. (X. 08.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásának rendjéről szóló Szabályzat  

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. 
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Határozatról értesítést kap: 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Képviselő-testület tagjai (Helyben) 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben) 

 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy még ebben a hónapban a hatályos 
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát tervezi, igazodva az éves munkatervhez és a központi 
jogszabályok várható módosításához.  
Tájékoztatást adott a helyi adóbevételek alakulásáról, majd az önkormányzatot érintő jelentősebb 
jogszabály változásokról, feladatokról. 
         
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el így, Pető Sándor bizottság elnökeként 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 14.50 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Pető Sándor       Kopasz Imréné 
 PEFTB elnök                   PEFTB elnökhelyettes 
 
 
 


