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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága 2012. február 11.-én (hétfő) 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 János   bizottság tagja 
     Márton Erzsébet  bizottság tagja 
      
Távolmaradását bejelentette:  Sinkó Jánosné   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  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.) Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép-, és hosszú-távú gazdasági és fejlesztési programja véleményezése 

 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése megalkotását megalapozó előkészítés keretében: 

a) önkormányzati lakások és garázsok 2013. évi bérleti díjainak véleményezése, 
b) Csanytelek Község Önkormányzata és Hivatala által alaptevékenység keretében ellátott egyéb szolgáltatási 

tevékenységek (szabadkapacitás kihasználása) 2013. évi díjtételeinek véleményezése, 
c) Csanytelek Községben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2013. évi támogatása véleményezése, 
d) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működtetett nevelési és szociális intézmények 2013. évi 

költségvetése véleményezése, 
e) A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a Kormány 

előzetes hozzájárulását igénylő – adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek véleményezése 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB 
             elnök 
 

3.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor PEFTB  
             elnök 

 
4.) Egyebek 
 

1.) Napirend 
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Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép-, és hosszú-távú    Forgó Henrik polgármester 
 gazdasági és fejlesztési programja véleményezése    Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e 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 határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyből megállapította, hogy a 
bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:  
 
4/2013. (II. 11.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép-, és hosszú-távú gazdasági és fejlesztési programja 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 i) 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) 
 

2.) Napirend  
 

Tárgy:          Előadó:  
 Az önkormányzat 2012. évi költségvetése megalkotása előkészítése  Forgó Henrik polgármester 

keretében        Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

a) 
 

Tárgy: Önkormányzati lakások és garázsok 2013. évi bérleti díjainak meghatározása véleményezése 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a Bizottság jegyzőkönyvének mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűztek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Pető Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, 
melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2013. (II. 11.) PEFTB határozat 

 
Tárgy:  Önkormányzati lakások, garázsok bérleti díjainak 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 24. § (3) bekezdés f) 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) 
 

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és Hivatala által alaptevékenység keretében ellátott egyéb szolgáltatási 
tevékenységek (szabadkapacitás kihasználása) 2013. évi díjtételeinek meghatározása véleményezése 

 
(tárgyi írásos előterjesztés a Bizottság jegyzőkönyvének mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűztek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, 
melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2013. (II. 11.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és Hivatala által alaptevékenység keretében ellátott egyéb szolgáltatási 

tevékenységek (szabadkapacitás kihasználása) 2013. évi díjtételeinek 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 24. § (3) bekezdés f) pontjában számára biztosított  
 

egyetértési jogával élve terjeszt 
 
a Képviselő-testület elé változatlan tartalommal és formában történő elfogadásra. 
 
Határozatról értesítést kap: 
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Kató Pálné jegyző és általa 
Képviselő-testület tagjai (Helyben) 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben 
 

c) 
 

Tárgy: Csanytelek községben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2013. évi támogatása véleményezése 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a Bizottság jegyzőkönyvének mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűztek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, 
melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
7/2013. (II. 11.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Csanytelek községben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2013. évi támogatása 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. § (1) 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 és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben) 
 

d) 
 

Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működtetett nevelési és szociális intézmények 2013. évi 
költségvetése véleményezése 

 
(tárgyi írásos előterjesztés a Bizottság jegyzőkönyvének mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűztek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, 
melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
8/2013. (II. 11.) PEFTB határozat 
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Tárgy: A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működtetett oktatási, nevelési és szociális intézmények 
2012. évi költségvetése 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 és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben) 
 

e) 
 

Tárgy: A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének és összegének és a 
Kormány előzetes hozzájárulását igénylő – adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 
meghatározása véleményezése 

 
(tárgyi írásos előterjesztés a Bizottság jegyzőkönyvének mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
nem fűztek. 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a Bizottság jegyzőkönyvének mellékletét képezi) 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, 
melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2013. (II. 11.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének és összegének és a 

Kormány előzetes hozzájárulását igénylő – adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 
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. § (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) 
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Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben) 
 

 
 

3.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó:  
 Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati  Forgó Henrik polgármester 

rendelet-tervezet véleményezése      Kató Pálné jegyző 
 
(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik  polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez hozzáfűzte, hogy az új 
feladatfinanszírozás alapján az önkormányzatot megillető állami támogatás és a saját bevételek ismeretében 
igen nehéz pénzügyi év elé néz az önkormányzat, bízik azonban abban, hogy időközben módosításra kerül 
a költségvetési törvény. 
 
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. Hosszan taglalta a feladatfinanszírozásra való 
átállás önkormányzati költségvetésre gyakorolt negatív hatását, az Mötv., az Áht. és Ávr. vonatkozó 
rendelkezései következményeit és az önkormányzati érdekszövetségeknek, a szaktárcáknak megküldött 
jelzések tartalmát és reményét fejezte ki, hogy 2013. I. félévére rendeződik a gazdálkodás 
helyzete.Indítványozta a rendelet-tervezet megvitatása után annak változtatás nélküli képviselő-testület és 
közmeghallgatás elé terjesztését. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Márton Erzsébet bizottság tagja: Egyetértett a rendelet-tervezetbe foglaltakkal, javasolta annak 
változatlan formában való képviselő-testület elé terjesztését. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett költségvetési rendelet-tervezet közmeghallgatás 
keretében 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 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta 
azt és az alábbi határozatot hozta meg. 
 
10/2013. (II. 11.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet-tervezetét a település polgármestere és jegyzője előterjesztésében. 
A bizottság a rendelet-tervezetben foglalt feladat tervezéssel és a hozzárendelt pénzügyi elképzelésekkel 
egyetért és 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 önkormányzati rendelet-tervezetet Képviselő-testület elé megtárgyalásra és közmeghallgatás 

keretében változtatás nélküli 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) 
 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el így Pető Sándor bizottság elnöke 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
 Pető Sándor      Kopasz Imréné 
 PEFTB elnök      PEFTB elnökhelyettes 
 

 
 
 
 
 


