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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 
     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 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 – 4 igen szavazattal egyetértett. 
 
 
Az ülés napirendje: 
 
1.) Az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatása ellátásáról és igénybevételéről szóló rendelet-tervezet 

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

 
2.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

szóló rendelet-tervezet véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodása felülvizsgálata 

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

4.) Csanytelek Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
5.) Csanytelek Község Önkormányzata pénzügyi ellenőrzéséről (a megadott belső ellenőrzési program alapján) szóló belső 

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

 
6.)   Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása vagyonfelosztási szerződés véleményezése 

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

Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatása ellátásáról és Forgó Henrik polgármester 
 igénybevételéről szóló 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. 
Kezdeményezték az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy e napirendet az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta és 
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: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi rendelet-tervezet 
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:  
 
43/2013. (VI. 24.) PEFTB határozat 

 
Tárgy:  Az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatása ellátásáról és igénybevételéről szóló rendelet-tervezet  

véleményezése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta és elfogadta 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) 
 
 

2.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok  Forgó Henrik polgármester 
 igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló   Kató Pálné jegyző 
 rendelet-tervezet véleményezése     Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezték az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
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Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy e napirendet az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta és 
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: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi rendelet-tervezet 
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:  
 
44/2013. (VI. 24.) PEFTB határozat 

 
Tárgy:  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról  

szóló  rendelet-tervezet  véleményezése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta és elfogadta tárgyi előterjesztést, amelyet az 
önkormányzat  szervezeti és működési szabályzata 24. § (3) bekezdés e) 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: 
 Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Forgó Henrik polgármester 
 Társulási Megállapodása felülvizsgálata 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: Elmondta, hogy e napirendet az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta és 
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: 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:  
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45/2013. (VI. 24.) PEFTB határozat 
 

Tárgy:  Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása felülvizsgálata 
véleményezése 

 
Határozat 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta és elfogadta tárgyi előterjesztést, amelyet az 
önkormányzat  szervezeti és működési szabályzata 24. § (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) 

 
 

4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Forgó Henrik polgármester 
 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. 
Megköszönte a Program kidolgozásában résztvevő köztisztviselő munkáját. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztésében szólt a program önkormányzati beruházásra 
gyakorolt kihatásairól, az intézkedésben írtak megvalósítása elmaradása következményeiről. Elismerését 
fjezte ki az Irodavezető erőfeszítéséért, a Program elkészítésével töltött túlmunkájáért.  Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás:  
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese: Elismerően szólt a Programról, amelyben foglaltak 
magvalósítása komoly szakmai munkát igényel az abban résztvevőktől. 
 
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:  
 
46/2013. (VI. 24.) PEFTB határozat 

 
Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja véleményezése 
 

Határozat 
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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta és elfogadta tárgyi előterjesztést, amelyet az 
önkormányzat  szervezeti és működési szabályzata 24. § (2) bekezdés d) 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) 
 

5.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata pénzügyi ellenőrzéséről (a megadott Forgó Henrik polgármester 
 belső ellenőrzési program alapján) szóló belső ellenőri jelentés 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:  
 
47/2013. (VI. 24.) PEFTB határozat 

 
Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata pénzügyi ellenőrzéséről (a megadott belső ellenőrzési program alapján) szóló 

belső ellenőri jelentés  véleményezése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta és elfogadta tárgyi előterjesztést, amelyet az 
önkormányzat  szervezeti és működési szabályzata 24. § (1) 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: 
 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása vagyonfelosztási szerződés   Forgó Henrik polgármester 



7 
 

 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:  
 
48/2013. (VI. 24.) PEFTB határozat 

 
Tárgy:  Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása vagyonfelosztási szerződés véleményezése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta és elfogadta 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) 

 
Egyebek 

 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a Bizottság tagjait az önkormányzatot és a hivatalt érintő központi 
jogszabályok változásáról, valamint szólt az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás feladatai ellátására 
kötendő megállapodásban foglaltak teljesítésével járó többlet munkateherről, a szakmai kihívásoknak való 
megfelelésről. Említést tett a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése érdekében kiírandó 
közbeszerzési eljárás körüli visszás helyzetről, ami jogi megoldása ellenkezik a KOP irányadó pályázati 
kiírásban és a támogatási szerződésben írtakkal. 
  
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 
 


