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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága 2013. május 27.-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 helyettes 
     Sinkó Jánosné   bizottság tagja 
     Márton János   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 és tanácskozási joggal 
résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a bizottság tagjai közül  mind az 5 tag 
megjelent. Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai 
egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 

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

2.) KÉBSZ Kft 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló véleményezése 
Előadó: Ambrus László ügyvezető, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Európai Csanytelekért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés 

véleményezése 
Előadó: Németh Sándor kuratórium elnöke, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
4.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása véleményezése 

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

5.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása jóváhagyása véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
6.) Felhatalmazás támogatási szerződés aláírására „Csanytelek szennyvízelvezetési- és tisztítási konstrukciója” című 

pályázattal (KEROP-1.2.0/09-11-2013-0005 azonosító szám) összefüggésben véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
7.) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása megszüntetése véleményezése 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
8.) Egyebek 
 



1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi   Forgó Henrik polgármester 
 feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:  
 
37/2013. (V. 27.) PEFTB határozat 

 
Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés  

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 es) 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: 
 KÉBSZ Kft 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló véleményezése Forgó Henrik polgármester 
         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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:  
 
38/2013. (V. 27.) PEFTB határozat 



 
Tárgy: KÉBSZ Kft 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló 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 es) 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: 
 Európai Csanytelekért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló Forgó Henrik polgármester 
 beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása    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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:  
 
39/2013. (V. 27.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Európai Csanytelekért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló és közhasznúsági 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 24. § (1) bekezdés es) 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: 
 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:  
 
40/2013. (V. 27.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Hulladékgazdálkodás közszolgáltatás 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 24. § (1) bekezdés ej) 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 
 

5.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Közbeszerzési Szabályzat módosítása  véleményezése   Forgó Henrik polgármester 
         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. 
 
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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:  
 
41/2013. (V. 27.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat 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 24. § (1) bekezdés eo) 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 

 
6.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Felhatalmazás támogatási szerződés aláírására „Csanytelek 
 szennyvízelvezetési- és tisztítási konstrukciója” című pályázattal (KEOP Forgó Henrik polgármester 
 1.2.0/09-11-2013-0005 azonosító szám) összefüggésben 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 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:  
 
42/2013. (V. 27.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Felhatalmazás támogatási szerződés aláírására „Csanytelek szennyvízelvezetési- és tisztítási konstrukciója” című 

pályázattal (KEROP-1.2.0/09-11-2013-0005 azonosító szám) összefüggésben 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 eh) 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 

 
 
Kató Pálné jegyző: Több az önkormányzat és hivatal működését érintő központi jogszabály változásról 
adott tájékoztatást, majd elmondta, hogy az önkormányzat adóbevételi terve 57 % teljesítésen áll.  
 
 
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 


