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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága 2012. december 10.-án (hétfőn) du. 13,00  órakor  tartott rendkívüli  
nyílt ülésén. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Kopasz Imréné   bizottság elnök helyettese 

Márton Erzsébet  bizottság tagja 
Sinkó Jánosné   bizottság tagja 

      
Távolmaradását bejelentette:  Pető Sándor   bizottság elnöke 

Márton János     bizottság tagja 
       
 
Tanácskozási joggal megjelent:  Forgó Henrik   polgármester 

Kató Pálné   jegyző 
Bori Sándorné jegyzői irodavezető,  

jegyzőkönyvezető 
Csányi László adó- és pénzügyi irodavezető h. 
 

     
Kopasz Imréné Bizottság elnökhelyetese: 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. 
 
1.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata keretében (4. ütem) 

a) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról, 
b) az önkormányzat vagyonáról, 
c) az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, 
d) az önkormányzat által nyújtott gyermekjóléti ellátásokról 
szóló önkormányzati rendelet véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
2.) A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal alapító okirata véleményezése 

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

3.) A Csanyteleki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
4.) VÍZIKÖZMŰ Szolgáltató Kft-hez csatlakozás véleményezése 

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

5.) Csanytelek Község Önkormányzata  működés és gazdálkodás irányításának és szervezettségének ellenőrzéséről szóló 
belső ellenőri jelentés véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
6.) Csanytelek Község Önkormányzata 100 %-os önkormányzati tulajdonú Közműépítő és Szolgáltató Kft ellenőrzéséről 

szóló belső ellenőri jelentés véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
7.) Tájékoztató nyilatkozat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti 

ingatlan hasznosítására vonatkozóan véleményezése 



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

8.) DAREH Munkaszervezet 2013. évi működési költségéhez tagdíj biztosítása előterjesztés véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
9.) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása jóváhagyása 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző,Pető Sándor PEFTB elnök 
 
10.) Szent László Általános Iskola, mint köznevelési intézmény átadása-átvételére irányuló Megállapodás véleményezése 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
11.) A település szennyvízcsatornázására pályázat benyújtása véleményezése 

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

12.) Egyebek 
 

1.) Napirend 
 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata véleményezése (4. ütem)  Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 

a) 
 

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  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 nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Kató Pálné jegyző: A Polgármesteri Hivatal létszámára irányuló keretszámként megoldhatatlan 
feladatnak nevezte a jelenlegi engedélyezett 11 fő köztisztviselői létszám 8 főben való központi 
finanszírozását, akkor amikor az 1125 fős településen 22 fő köztisztviselőt fizet a központi költségvetés, 
csak azért mert az város. Szakmailag nem védhető elvárás elé állítja a növekvő, és nem csökkenő teher a 
köztisztviselőket. Érvei alapján kezdeményezte a jelenlegi köztisztviselői létszám megtartását, ami az 
önkormányzat 2013. évi költségvetését 3 fő köztisztviselő illetményének terhe átvállalását eredményezi az 
önkormányzat saját bevétele terhére. Megköszönte a kollégái lelkiismeretes munkáját. 
 
Forgó Henrik polgármester: Hosszan taglalta a jegyző által elmondottak valóságtartalmát és azzal 
egyetértve a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszáma 11 főben való megállapítása mellett foglalt 
állást, egyben köszönetét fejezte ki a köztisztviselők magas szakmai színvonalon végzett munkájáért, amely 
nélkül nem érhetett volna el ilyen kimagasló –hiány nélküli – eredményeket az önkormányzat. 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese: Támogatta a Polgármester úr és Jegyző  asszony által 
elmondottakat. 
 



Sinkó Jánosné bizottság tagja: Csatlakozott véleményével az előtte hozzászóló által elmondottakhoz. 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese:  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. 
 
89/2012. (XII. 10.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 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) 
 

Az önkormányzat vagyonáról 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. Megemlítette 
tárgyi rendelet kiegészítésére okot adó köznevelési törvényből eredő vagyonkezelői jog átadási 
kötelezettségét annak pénzügyi, vagyon nyilvántartási kérdéskörét, a Megállapodás kötési kötelezettséggel 
járó feladatokat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese:  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. 
 
90/2012. (XII. 10.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról 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 önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról 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. Szólt a központi 
jogalkotó vonatkozó központi jogszabály módosítására (eddig nyilvánosságot kapott)  irányuló terveiről, a 
médiából tudható úgynevezett „segélyplafon” kialakításáról, segély-nemek összevonásáról, elnevezése 
megváltoztatásáról, pl. „önkormányzati segélyre” és az önkormányzat szűkülő költségvetését jövőre 
érezhetően megterhelő kiadások növekedése okozta nehézségekről  és az ügyintézés során az eddigieknél 
is még nagyobb empátia és tolerancia kihatása szükségességéről,  a tragédiák megelőzése érdekében. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese:  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. 
 
91/2012. (XII. 10.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról 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. § (2) bekezdés e) 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) 
 

az önkormányzat által nyújtott gyermekjóléti ellátásokról 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. Részletesen 
ismertette a jegyzői hatáskörből a járási hivatalhoz átkerülő ügytípusok körét és komoly félelmét osztotta 
meg a Bizottsággal, mivel a gyermekvédelem területén a védő-óvó intézkedések körébe tartozó 
ügyintézésnél elengedhetetlen a helyismeret, amelyet az íróasztal mögötti magas szakmai tudás sem tud 
ellensúlyozni, ezért nagy jelentőséget kap a szoros munkakapcsolat kialakítása. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese:  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. 
 
92/2012. (XII. 10.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott gyermekjóléti ellátásokról 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. § (2) bekezdés e) 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: 
 Csanyteleki Polgármesteri Hivatal alapító okirata véleményezése  Forgó Henrik polgármester 
         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 elé. Az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát lekövetve, az Mötv. szabályainak megfelelve került sor 
tárgyi előterjesztés benyújtására, amely anyagi kihatással is jár, hiszen a Polgármesteri Hivatal bélyegzőinek 
cseréjén túl a szerződéses partnerek kiértesítése mellett a Polgármesteri Hivatal minden szabályzatán át kell 
vezetni a megnevezés változását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese:  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. 
 
93/2012. (XII. 10.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal alapító okirata 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) 
 

3.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Forgó Henrik polgármester 
 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 elé. Elmondta, hogy 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, a hivatal alapító okirata változása magával kell 
hordozza a hivatal szervezeti és működési szabályainak változását is. Az előző napirendeknél már általa 
elmondottakat megerősítette. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese:  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. 
 
94/2012. (XII. 10.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 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 b) 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: 
 VÍZIKÖZMŰ Szolgáltató Kft-hez csatlakozás véleményezése   Forgó Henrik polgármester 
         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 elé. A jogi helyzetet 
összefoglalva rámutatott, hogy a képviselő-testület jogszerű döntésének eleget téve a polgármester úr által 
aláírt Társulási Megállapodás megalapozza a tagdíj, mint működési kiadáshoz való hozzájárulás jogalapját, 
így a Szekszárdi Székhelyű Társulás követelését (50.-Ft/fő) melyet így ki kell egyenlíteni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese:  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. 
 
95/2012. (XII. 10.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: VÍZIKÖZMŰ Szolgáltató Kft-hez 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 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) 
          

5.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata működés  gazdálkodás irányításának Forgó Henrik polgármester 
 és szervezettségének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés véleményezése 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. Kezdeményezték az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese:  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. 
 
96/2012. (XII. 10.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata működés gazdálkodás irányításának és szervezettségének ellenőrzéséről szóló 

belső ellenőri 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. § (2) 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) 
 

6.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 



 Csanytelek Község Önkormányzata 100 %-os önkormányzati tulajdonú Forgó Henrik polgármester 
 Közműépítő és Szolgáltató Kft  ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés Kató Pálné jegyző 
 véleményezése       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. Kezdeményezték az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese:  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. 
 
97/2012. (XII. 10.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 100 %-os önkormányzati tulajdonú Közműépítő és Szolgáltató Kft 

ellenőrzéséről szóló belső ellenőri 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. § (2) 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) 

 
7.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Tájékoztató nyilatkozat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére Forgó Henrik polgármester 
 a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan hasznosítására Kató Pálné jegyző 

véleményezése       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. Kezdeményezték az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese:  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. 



 
98/2012. (XII. 10.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Tájékoztató nyilatkozat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére a Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám 

alatti ingatlan hasznosítására 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 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: 
 DAREH Munkaszervezet 2013. évi működési költségéhez tagdíj   Forgó Henrik polgármester 
 biztosítása 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: Részletes tájékoztatást adott a DAREH által lefolytatott pályázati eljárás és a a 
közbeszerzési eljárás állásáról, mind a rekultivációs, mind a fejlesztési pályázatra vonatkozóan, amely azért 
biztató, mert a megvalósításhoz szükséges önerőt az önkormányzat költségvetéséből az elmúlt 2 évben 
már biztosította, így csak az eredményes kivitelezés van hátra, amelyre a székhely település (Orosháza) 
koordinálása mellett kerül sor. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese:  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. 
 
99/2012. (XII. 10.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: DAREH Munkaszervezet 2013. évi működési költségéhez tagdíj biztosítása 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 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 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása   Forgó Henrik polgármester 
 módosítása 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 részletesen ismertette a módosításra okot adó körülményt, 
nevezetesen az oktatási feladat állami kézbe vételével összefüggő átadás-átvétel szabályait. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese:  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. 
 
100/2012. (XII. 10.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása 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) 

 
10.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Szent László Általános Iskola, mint köznevelési intézmény átadás-  Forgó Henrik polgármester 
 átvételére irányuló Megállapodás 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: Beszámolt a vonatkozó hatályos jogszabály-tervezetben foglalt feladatokról, a 
szakmai elvárásoknak való megfelelésről, az oktatási- köznevelési feladat ellátásához önkormányzat 
vagyonnal való ellátás jogalapjáról és megerősítette a vagyonrendelet napirendjénél általa elmondottakat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese:  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. 
 
101/2012. (XII. 10.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Szent László Általános Iskola, mint köznevelési intézmény átadás-átvételére irányuló Megállapodás 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 ek) 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 
 

11.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A település szennyvízcsatornázásra pályázat benyújtása véleményezése Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 

        Pető Sándor PEFTB elnök 
 

 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
          
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a most benyújtandó pályázatban, a 
pályázati kiírásnak megfelelően, csak a belterületi utak mentén lehetséges a szennyvízcsatornázás és az 
érintett lakosságnak kb. 150.000,-Ft hozzájárulást kell majd fizetnie, ami lényegesen alacsonyabb a korábbi 
tájékoztatóban szereplő összegnél, ami anyagilag még így is rendkívül megterhelő. Szakemberek 
bevonásával keresi annak lehetőségét az önerő kiváltó pályázat benyújtása mellett, (mellyel tovább 
csökkenthető a lakossági teher), tovább mérsékelhető a jól gazdálkodó önkormányzatok fejlesztési 
támogatására kiírandó központi pályázaton való sikeres részvétel.  



Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésében beszámolt a HÉSZ 
módosítására eddig megtett intézkedés állásáról, a további teendőkről, az időközben bekövetkezett 
vonatkozó jogszabályok változásáról.  Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi napirendi pontot az 
Ügyrendi Bizottság véleményezte, elfogadta és elfogadásra terjesztette e Bizottság és a Képviselő-testület elé. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese:  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. 
 
102/2012. (XII. 10.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: A település szennyvízcsatornázására 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. § (3) bekezdés j) 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 
 

Egyebek 
 
 

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a Bizottság Tagjait arról, hogy az önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálata ütemezése szerint 2012. december 21.-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 Klebbelsberg Intézményfenntartó 
Központ számára ingyenes vagyonkezelői jog gyakorlásával összefüggő teendőket, majd beszámolt az 
adóteljesítés alakulásáról, amely 92 %-ot mutat. 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el így, Kopasz Imréné bizottság 
elnökhelyetteseként megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 14.00 órakor 
befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Kopasz Imréné       Márton Erzsébet 
 PEFTB elnökhelyettes            bizottság tagja 
 


