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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága 2012. november 26.-án (hétfőn) du. 13,00  órakor  tartott soros  nyílt 
ülésén. 

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

Kopasz Imréné   bizottság elnök helyettese 
Márton Erzsébet  bizottság tagja 

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

Kató Pálné   jegyző 
Bori Sándorné jegyzői irodavezető,  

jegyzőkönyvezető 
Csányi László adó- és pénzügyi irodavezető h. 
 

     
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 (3. ütem) 

a) a helyi iparűzési adóról, 
b) a magánszemélyek kommunális adóról, 
c) az építményadóról, 
szóló önkormányzati rendelet véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
2.) Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulásból kilépés véleményezése 

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

3.) A 2012. évi önkormányzati költségvetés ¾ éves végrehajtásáról szóló tájékoztató véleményezése 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
4.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának véleményezése 

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

5.) A Polgármesteri Hivatal önálló  jogállásának meghatározása véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
 

Zárt ülés keretében: 
 
1.) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok véleményezése 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
2.) Arany János tehetséggondozó programban való részvétel véleményezése 



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

1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata véleményezése (3. ütem)  Forgó Henrik polgármester 

Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 

a) 
 

A helyi iparűzési adóról szóló rendelet-tervezet véleményezése 
 
(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
          
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság 
véleményezte, elfogadta és elfogadásra terjesztette e Bizottság és a Képviselő-testület elé. 
 
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. 
 
79/2012. (XI. 26.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: A helyi iparűzési adóról 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) 
 

b) 
 

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 
 

(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
          
 



Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság 
véleményezte, elfogadta és elfogadásra terjesztette e Bizottság és a Képviselő-testület elé. 
 
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. 
 
80/2012. (XI. 26.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: A magánszemélyek kommunális adójáról 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) 
 

c) 
 

Az építményadóról szóló rendelet-tervezet véleményezése 
 

(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
          
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság 
véleményezte, elfogadta és elfogadásra terjesztette e Bizottság és a Képviselő-testület elé. 
 
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. 
 
81/2012. (XI. 26.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Az építményadóról 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: 
 Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási  Kató Pálné jegyző 
 Társulásból kilépés véleményezése     Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság 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 elmondta, hogy tárgyi napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság 
véleményezte, elfogadta és elfogadásra terjesztette e Bizottság és a Képviselő-testület elé. 
 
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. 
 
82/2012. (XI. 26.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulásból kilépés 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 k) 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) 
 



 
3.) Napirend 

 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A 2012. évi önkormányzati költségvetés ¾ éves végrehajtásáról  Kató Pálné jegyző 
 szóló tájékoztató véleményezése     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: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy nagy jelentőséget tulajdonít a könyvvizsgáló által 
e tárgyban kiadott összefoglalójában foglaltaknak, majd tájékoztatást adott az adóterv teljesítéséről. 
 
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. 
 
83/2012. (XI. 26.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: A 2012. évi önkormányzati költségvetés ¾ éves végrehajtásáról szóló tájékoztató 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 a) 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) 
 
 

4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának 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: Szóbeli kiegészítésében a szervezeti és pénzügyi bizonytalanság miatt kialakult helyzetet 
vázolta, az eddig ismertté vált változásokból eredő feladatokról szólt, majd a szervezeti változások 
pénzügyi kihatásait elemezte.  
 
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. 
 
84/2012. (XI. 26.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának 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 a) 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) 
 
 

5.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A Polgármesteri Hivatal önálló jogállásának meghatározása véleményezése Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság 
véleményezte, elfogadta és elfogadásra terjesztette e Bizottság és a Képviselő-testület. 
 
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. 
 
85/2012. (XI. 26.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal önálló jogállásának meghatározása 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 a) 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 
felülvizsgálata ütemezése szerint 2012. december 14.-ére újabb rendelet-tervezeteket készít elő és terjeszt a 
Bizottságok és a Képviselő-testület elé. Ismertette az önkormányzatra és a Képviselő-testület hivatalára 
irányadó központi jogszabályok változásából eredő feladatokat, a járási hivatal felállításával összefüggő 
teendőket, majd beszámolt az adóteljesítés alakulásáról, amely 92 %-ot mutat. 
 
 
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 
   
 

 
 

 
 

 
 

 
 


