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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága 2012. január 28.-án (hétfő) 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 
      
Távolmaradását bejelentette:  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. irodavezető 
Csányi László adó- és pü. 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.) Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése 

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

2.) Az önkormányzat közép- és hosszú-távú vagyongazdálkodási terve véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

3.) Új Településrendezési Terv készítésének kezdeményezése és partnerségi rend megállapítása véleményezése  
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
 
4.) Egyebek 
 

1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az Önkormányzat 2012. évi módosított költségvetéséről szóló     Forgó Henrik polgármester 
 rendelet-tervezet 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. 
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Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy e napirendet az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta és 
pénzügyi szakmai előkészítő- javaslattevői vitára, változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé. Indítványozta a rendelet- tervezet 
megvitatása után annak változtatás nélküli képviselő-testület elé terjesztését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett költségvetési 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 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi 
határozatot hozta meg. 
 
1/2013. (I. 28.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezete véleményezése 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi módosított 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltakat a település polgármestere és jegyzője 
előterjesztésében. 
A bizottság az Ügyrendi Bizottság jogszabályi hátterére irányuló javaslatára támaszkodva, szakmai 
szempontokat alapul véve, azt alkalmasnak tartva, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 24. 
§ (3) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva 
 

egyetértési joggal terjeszti a tárgyi rendelet-tervezetet Képviselő-testület elé megtárgyalásra és változtatás nélküli 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: 
 Az önkormányzat közép- és hosszú-távú vagyongazdálkodási terve  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 határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyből megállapította, hogy a 
bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:  
 
2/2013. (I. 28.) PEFTB határozat 

 
Tárgy:  Az önkormányzat közép- és hosszú-távú vagyongazdálkodási terve 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 24. § (1) bekezdés ba) 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 
 

 
3.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 

Új Településrendezési Terv készítésének kezdeményezése és partnerségi Forgó Henrik polgármester 
rend megállapítása 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 határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyből megállapította, hogy a 
bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:  
 
3/2013. (I. 28.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Új Településrendezési Terv készítésének kezdeményezése és partnerségi rend megállapítása 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 24. § (3) bekezdés g) 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 
 

Egyebek 
 



5 
 

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet alkotása előkészületeiről, kiemelve a megváltozott finanszírozási rendből eredő negatív hatásokat, 
ami kb. 45 millió forint működési hiányt eredményez. Elmondta, hogy az Mötv. rendelkezése értelmében 
az önkormányzat költségvetésében működési hiány nem tervezhető. Felhívta a figyelmet arra, hogy nem ez a törvényi 
tilalom az egyetlen visszatartó erő, hanem a törvényességi felügyeleti eljáráson alapuló azon szankció, 
miszerint a településnek járó feladat-finanszírozás leállítással járhat, ami csődeljárást is eredményezhet, 
mivel plusz saját bevételi forrás hiányában fizetésképtelenné válhat az önkormányzat és hivatala. 
Megoldásként kiegészítő állami támogatás – mint átvett pénzeszköz – beállítását kezdeményezte, melynek 
elmaradása szintén a fent vázolt helyzethez vezethet. Szólt a nem közművel gyűjtött szennyvíz 
begyűjtésére irányuló eljárás alakulásáról, ahol komoly problémára kell sürgős megoldást találni, mivel a 
közművel begyűjtött szennyvíz beruházással érintett lakosság számára rendkívül méltánytalan – 
esélyegyenlőséget sértő – önkormányzati rendeletben előírni olyan közszolgáltatás kötelező igénybevételét, 
amely dupla terhet ró arra, aki rá kell, hogy csatlakozzon a csatornahálózatra. Véleménye szint  a pályázat 
teljes önereje kiváltása jelenthetne megoldást erre a kilátástalan helyzetre. 

 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el így, Pető Sándor bizottság elnökeként 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 14.10 órakor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Pető Sándor       Kopasz Imréné 
 PEFTB elnök                   PEFTB elnökhelyettes 


