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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága 2012. november 12.-én (hétfőn) 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 

      
Távolmaradását bejelentette:  Márton Erzsébet   bizottság tagja 
     Sinkó Jánosné   bizottság tagja 
       
 
Tanácskozási joggal megjelent:  Forgó Henrik   polgármester 

Kató Pálné   jegyző 
Bori Sándorné jegyzői irodavezető,  

jegyzőkönyvezető 
 

     
Pető Sándor Bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mert a bizottság tagjai közül  3 tag megjelent, 2 tag távolmaradását bejelentette. Szavazásra 
bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag  -  
határozathozatal nélkül – 3 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
1.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata keretében (2. ütem) 

a) a helyi önkormányzati képviselők és a képviselő-testület mellett működő bizottságok elnökei és tagjai 
tiszteletdíjáról, 

b) az önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásokról, 
c) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, 
d) a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása rendjéről, 
e) a köztisztaság rendjének fenntartásáról 
f) az épített és természeti környezet védelméről 
szóló önkormányzati rendelet véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
 
2.) Játszótér kialakítására pályázat benyújtása véleményezése 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
3.) Egyebek 

1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata véleményezése (2. ütem)  Forgó Henrik polgármester 

Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 

a) 
 

A helyi önkormányzati képviselők és a képviselő-testület mellett működő bizottságok elnökei és 
tagjai tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 



3 
 

 
(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve 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 3 igen szavazattal (ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
72/2012. (XI. 12.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: A helyi önkormányzati képviselők és a képviselő-testület mellett működő bizottságok elnökei és tagjai 

tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezet 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 d) pontjában számára biztosított  

 
egyetértési 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) 
 

b) 
 

Az önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásokról szóló rendelet-tervezet véleményezése 
 
(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve 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 3 igen szavazattal (ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
73/2012. (XI. 12.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásokról szóló rendelet-tervezet 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. § (1) bekezdés ec) 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) 
 

A helyi közművelődési feladatok  ellátásáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 
 

(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve 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 3 igen szavazattal (ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
74/2012. (XI. 12.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet-tervezet 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 ec) 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) 
 

d) 
 

A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása rendjéről szóló rendelet-tervezet véleményezése 
 
(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
          
Forgó Henrik polgármester és Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűztek. Kezdeményezték az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
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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 3 igen szavazattal (ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
75/2012. (XI. 12.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatás rendjéről szóló rendelet-tervezet 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 ec) 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) 
 

e) 
 

A köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 
 
(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve 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 3 igen szavazattal (ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
76/2012. (XI. 12.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: A köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló rendelet-tervezet 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 ec) 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) 
 

f) 
 

Az épített és természeti környezet védelméről szóló rendelet-tervezet véleményezése 
 
(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve 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 3 igen szavazattal (ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
77/2012. (XI. 12.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Az épített és természeti környezet védelméről szóló rendelet-tervezet 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 ec) 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: 
 Játszótér kialakítására pályázat benyújtása véleményezése   Forgó Henrik polgármester 
         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. 
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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 3 igen szavazattal (ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
78/2012. (XI. 12.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Játszótér kialakítására pályázat benyújtása 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) 
 
 

Egyebek 
 
 

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a Bizottság Tagjait arról, hogy az önkormányzati rendeletek ütemezése 
szerint 2012. november 26.-ra újabb rendelet-tervezeteket készít elő és terjeszt a Bizottságok elé. 
 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el így, Pető Sándor bizottság elnökeként 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 14.00 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Pető Sándor       Kopasz Imréné 
 PEFTB elnök                   PEFTB elnökhelyettes 
 
 
 
 
 
 
 


