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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága 2013. április 22.-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 
     Sinkó Jánosné   bizottság tagja 
      
Távolmaradását bejelentette:  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 és tanácskozási joggal 
résztvevőket. 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 – 3 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
1.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése 

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

2.) 2012. évi pénzmaradvány felosztásáról szóló előterjesztés véleményezése 
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

3.) Víziközmű-szolgáltatás üzemeltetésbe adása a Vízközmű Szolgáltató Kft részére  tárgyú előterjesztés véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
4.) KÉBSZ Kft alapító okiratának módosítása véleményezése 

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

5.) Csanytelek Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója véleményezése 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
6.) Ingatlanok vásárlásának kezdeményezése mezőgazdasági hasznosítás céljára tárgyú előterjesztés véleményezése 

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

7.) Csanytelek Községben I. sz. háziorvosi körzet működtetésére megbízás tárgyú előterjesztés véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik, polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
8.) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítására, térfigyelő kamera rendszer kiépítésére támogatás igénylése  a 

8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján tárgyú előterjesztés véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik, polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
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9.) Falunapi programok költségei meghatározása véleményezése  

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
10.) 2013. évi díszpolgári cím adományozására javaslat 

Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
11.) Egyebek 
 

1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló    Forgó Henrik polgármester 
 önkormányzati 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. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását, azzal a kívánsággal, hogy 2013. évi 
költségvetés végrehajtása legalább ilyen eredményes legyen, mind az elmúlt évi. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy  a tárgyi előterjesztés rendelet-tervezetét az 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, elfogadta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Bizottság és a 
Képviselő-testület elé. Felhívta a figyelmet a könyvvizsgáló által leírtakra és a felelős, hatékony gazdálkodás 
eredményességére, amelyet az önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtása bizonyít. 
 
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:  
 
15/2013. (IV. 22.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-
tervezetét a település polgármestere és jegyzője előterjesztésében. 
 
A bizottság az Ügyrendi Bizottság jogszabályi hátterére irányuló javaslatára támaszkodva, szakmai 
szempontokat alapul véve, azt alkalmasnak tartva, a könyvvizsgálói záradékot is figyelembe véve, az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 24. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében 
eljárva  
 

egyetértési joggal terjeszti  tárgyi rendelet-tervezetet képviselő-testület elé megtárgyalásra, változtatás nélküli elfogadásra. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 
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2.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 2012. évi pénzmaradvány felosztása tárgyú előterjesztés véleményezése   Forgó Henrik polgármester 
         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:  
 
16/2013. (IV. 22.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: 2012. évi pénzmaradvány felosztása tárgyú előterjesztés 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 b) 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: 
 Víziközmű-szolgáltatás üzemeltetésbe adása a Vízközmű Szolgáltató  Forgó Henrik polgármester 
 Kft részére tárgyú előterjesztés véleményezése    Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(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 határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyből megállapította, hogy a 
bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:  
 
17/2013. (IV. 22.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Víziközmű-szolgáltatás   üzemeltetésbe  adása   a   Vízközmű   Szolgáltató  Kft   részére   tárgyú  előterjesztés  
           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 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) 
 

4.) Napirend 
 

 
 

Tárgy:          Előadó: 
 KÉBSZ Kft alapító okiratának módosítása véleményezése   Forgó Henrik polgármester 
         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:  
 
18/2013. (IV. 22.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: KÉBSZ Kft alapító okiratának módosítása  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 24. § (1) bekezdés a) pontjában számára biztosított  
 

közreműködői  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 2014. évi költségvetési koncepciója  Forgó Henrik polgármester 
 véleményezése       Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Véleménye szerint a jövő évi költségvetési koncepció készítéséhez nagyon 
korai ez az időpont, mivel még a jövő évi támogatásokról semmilyen információ nem áll rendelkezésre. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez  szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte 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:  
 
19/2013. (IV. 22.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója 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 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) 
 

6.) Napirend 
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Tárgy:          Előadó: 
 Ingatlanok vásárlásának kezdeményezése mezőgazdasági hasznosítás Forgó Henrik polgármester 
 céljára tárgyú előterjesztés véleményezése    Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyve 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. 
 
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:  
 
20/2013. (IV. 22.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Ingatlanok vásárlásának kezdeményezése mezőgazdasági hasznosítás céljára tárgyú előterjesztés 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 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) 
 

7.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Községben I. sz. háziorvosi körzet működtetésére megbízás Forgó Henrik polgármester 
 tárgyú előterjesztés véleményezése     Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyve 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. 
 
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:  
 
 
 
21/2013. (IV. 22.) PEFTB határozat 
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Tárgy: Csanytelek Községben I. sz. háziorvosi körzet  működtetésére megbízás tárgyú előterjesztés 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 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) 
 

8.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Támogatás igénylés benyújtása közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés Forgó Henrik polgármester 
  megvalósítására, térfigyelő kamera rendszer kiépítésére a   Kató Pálné jegyző 
 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján tárgyú előterjesztés véleményezése Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyve 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. 
 
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:  
 
22/2013. (IV. 22.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Támogatás igénylés benyújtása közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítására, térfigyelő kamera rendszer 

kiépítésére a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján tárgyú előterjesztés 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 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) 
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9.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Falunapi programok költségei meghatározása véleményezése  Mucsi István alpolgármester 
          Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 

 
(tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
Mucsi István alpolgármester, 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:  
 
23/2013. (IV. 22.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Falunapi költségei 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. § (1) bekezdés be 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) 

 
 

10.) Napirend 
Tárgy:          Előadó: 
 Díszpolgári cím adományozására javaslat    Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a díszpolgári cím alapításáról és 
adományozása rendjéről a Képviselő-testület a 18/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete megalkotásával 
rendelkezett. Ismertette az eljárási szabályokat. Elmondta, hogy civil szervezetek, társadalmi szervezetek, 
önkormányzati intézményvezető  részéről és a település lakossága köréből a megadott határidőn belül nem 
érkezett javaslat a díszpolgári cím odaítélésére. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
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Hozzászólás: 
 
Kopasz Imréné bizottság tagja: A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek posztomusz díszpolgári cím 
odaítélését  néhai Dr. Urványi János állatorvos részére, aki a községben több évtizedig dolgozott.  
 
 
Márton János és Sinkó Jánosné bizottság tagja: Egyetértett Kopasz Imréné javaslatával. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére a posztomusz díszpolgári címre 
tett javaslat elfogadását, képviselő-testület elé terjesztését és annak határozatban történő rögzítését. 
Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal 
egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:  
 
24/2013. (IV. 22.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Díszpolgári cím adományozására javaslat 
 

Határozat 
 
A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 2013. április 22. napján 
megtartott ülésén megtárgyalta tárgyi napirendet és az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 
24. § (1) bekezdése bf) pontjában biztosított javaslattevő jogával élve 
 

Dr. Urbányi János urat 
 
 

 javasolja  Csanytelek  posztomusz díszpolgárának 
 
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 az adóbevételi terv márciusi és áprilisi teljesítése állásáról, 
amely minden reményét felülmúlta, mivel az 50 %-on áll.  
Elmondta, hogy komoly aggodalomra ad okot, hogy az év eleje óta tett erőfeszítése ellenére nincs 
előrelépés a települési szilárd hulladék szállítás kérdésében. Részletesen ismertette az .A.S.A. közszolgáltató 
által 2013. január 1. napjával való közszolgáltatási szerződés felmondása óta tett intézkedéseket, így a 
rendszeres telefonon, e-mailon történő kapcsolattartás, állásfoglalás kérések bonyolítását a Vidékfejlesztési 
Minisztérium illetékes helyettes államtitkárságával, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Főosztályával, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Főigazgatójával, 
engedélyező hatóságok illetékeseivel  az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség illetékesével, 
közbeszerzési szakértővel és nem utolsó sorban a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Felügyeleti Főosztálya Vezetőjével és a DAREH munkaszervezete témafelelősével, valamint a felmondási 
idejét töltő közszolgáltató Igazgatójával. Megoldás egyelőre nem kínálkozik az országosan nem egyedülálló 
problémára, ezért bízik abban, hogy a jogalkotói szándék jogszabályba foglalásával még időben kezelhető 
lesz a nem könnyű helyzet.  
Szólt a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás biztosítása érdekében 5 település 
jegyzője által adott befogadó nyilatkozat tartalmáról, miszerint Szeged Megyei Jogú Város tulajdonában 
lévő leürítő hely alkalmas a településen keletkező szennyvíz elhelyezésére. Az illetékes Felügyelőség 
kijelölése alapján folytatódik az eljárás. 
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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 
 
 


