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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága 2014. február 28.-án (kedden) 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 Erzsébet  bizottság tagja 
      
Távolmaradását bejelentette:  Márton János   bizottság tagja 
     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  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 és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése előkészítése keretében 

a) az önkormányzat és önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet 
beterjesztése (első olvasatban) véleményezése, 

b) Csanytelek községben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2014. évi működési célú támogatása 
 véleményezése, 
c) Önkormányzati lakások és garázsok 2014. évi bérleti díjainak meghatározása véleményezése, 
d) Csanytelek Község Önkormányzata és önkormányzati hivatal által  ellátott egyéb szolgáltatású tevékenységek 

(szabadkapacitás kihasználás) 2014. évi díjtételeinek meghatározása 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 
meghatározása véleményezése, 

f) Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában működtetett Csanyteleki nevelési- és szociális 
intézmények 2014. évi költségvetéseinek véleményezése 

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

 
 
2.) Egyebek 

 



3 
 

 
1.) Napirend 

Tárgy:          Előadó:  
 Az önkormányzat 2014. évi költségvetése megalkotása előkészítése  Forgó Henrik polgármester 

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

a) 
 

Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a jelenlévőket az Áht. 23.-24. §-ában foglalt azon 
rendelkezésekről, amely az önkormányzat költségvetési rendelete előkészítését, tartalmát, benyújtását 
rögzíti, melynek eleget téve a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig – 
február 5. – nyújtja be a képviselő-testületnek az önkormányzat és a hivatal 2014. évi költségvetése - 
tervezetét. Az ülésre beterjesztett soros napirendi pontok – mint bevételi, kiadási tételek – beépülnek a 
költségvetésbe, alakítva azt. Nagy eredménynek értékelte mind az önkormányzat, mind a képviselő-testület 
hivatala és az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás által fenntartott költségvetési szervek takarékos 
gazdálkodásának köszönhető hiány nélküli költségvetés készítését főleg úgy, hogy adósságot nem kell törleszteni, 
így nem konszolidált önkormányzatként hitelek felvétele nélkül érte el mindezt. Szólt a meglévő 
feszültségekről, az egyre növekvő  munkaterhekről, a 6 éve változatlan illetményekről és a központi 
szankcionálás lehetőségeiről. 
Említést tett az Áht. és annak végrehajtására kiadott Ávr. módosításáról, ami a mindennapi gazdálkodást 
nem, de alapító okiratot érint a költségvetési szervek gazdálkodása besorolása megszüntetése, tehát nincs 
önállóan működő és gazdálkodó szervezet, csak költségvetési szervet ismer a központi jogalkotó. Kiemelte 
a jogszabály változásokon belül a Kincstár bővülő jogkörét, melynek során – jogorvoslati eljárás nélkül – 
pénzbüntetést szabhat ki határidőre nem teljesített adatszolgáltatás miatt, ami ilyen alacsony köztisztviselői 
létszám mellett, folyamatosan növekvő feladatottal szinte kódolva van, kivédhetetlen, még az állandó 
túlmunkavégzés ellenére is.  
Javasolta a napirend megtárgyalása után annak képviselő-testület elé terjesztését, majd közmeghallgatás 
keretében a soros ülésre (február 28.) való beterjesztését. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese: Közalkalmazottként tapasztalt véleménye megegyezik a 
jegyző által elmondottakkal, a folyamatos munkateher növekedése tarthatatlanná teszi a határidőre való 
teljesítést. Örvendetesnek tartotta a hiány nélküli intézményi gazdálkodást és megköszönte az abban részt 
vevők munkáját. 
 
Márton Erzsébet bizottság tagja: Szerinte a körültekintő, pontos tervezés az alapja a precíz 
végrehajtásnak, amely az önkormányzat, a hivatal és az intézmények összehangolt gazdálkodási 
tevékenységét dicséri. Javasolta az előterjesztés képviselő-testület elé benyújtását. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, 
melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
1/2014. (I. 28.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Csanytelek község önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelete megalkotása véleményezése 
 

Határozat 
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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztésben foglaltakat, amelyet 
Ügyrendi Bizottság ajánlatát elfogadva alkalmasnak tart a Képviselő-testület elé terjesztésre – első 
olvasatban -, melyet 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) 

 
b)  

 
Tárgy: Csanytelek községben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2014. évi támogatása véleményezése 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a Bizottság jegyzőkönyvének mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében a szigorodó pénzügyi elszámolások fontosságára hívta fel a 
figyelmet. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Márton Erzsébet bizottság tagja: Támogatta az előterjesztés elfogadását. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, 
melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
2/2014. (I. 28.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Csanytelek községben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2014. 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) 

 
c)  
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Tárgy: Önkormányzati lakások és garázsok 2014. évi bérleti díjainak meghatározása véleményezése 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a Bizottság jegyzőkönyvének mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében visszautalt a költségvetési koncepcióban megfogalmazott 
elvárásra, melynek megfelelve nyújtották be tárgyi előterjesztést, melynek elfogadását kezdeményezte. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, 
melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
3/2014. (I. 28.) PEFTB határozat 

 
Tárgy:  Önkormányzati lakások, garázsok 2014. évi 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) 

 
d)  

 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és Hivatala által  ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek (szabadkapacitás 

kihasználása) 2014. évi díjtételeinek meghatározása véleményezése 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a Bizottság jegyzőkönyvének mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester:  Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy ez a tevékenység kikerült a hivatal 
alaptevékenységi köréből –így majd az alapító okiratból is a vonatkozó törvény rendelkezéseit szem előtt 
tartva – de ettől még kivételes esetekben az Áht. szabályai szerint végezhető. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, 
melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
4/2014. (I. 28.) PEFTB határozat 
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Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és Hivatala által ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek (szabadkapacitás 
kihasználása) 2014. 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: 
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,  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 tettek. 
 
(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 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2014. (I. 28.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, 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 



7 
 

Képviselő-testület tagjai (Helyben) 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben) 
 

f)  
 
 

Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulása fenntartásában működtetett Csanyteleki nevelési- és szociális 
intézmények 2014. évi költségvetése véleményezése 

 
(tárgyi írásos előterjesztés a Bizottság jegyzőkönyvének mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy a Társulás Tárulási Tanácsa határozatával módosította és egységes 
szerkezetben kiadta a fenntartásába működő szociális- és nevelési intézmény alapító okiratát és döntött a 
szociális intézményekben igénybevett szolgáltatások után fizetendő intézményi térítési díjak összege 
emeléséről, amiről Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete rendelet alkotására kötelezett. 
Véleménye szerint a feladat finanszírozás több tétele is közelít a valós kiadásokhoz. A két Csanyteleki 
székhelyű  intézményben keletkezett  több évnyi takarékos gazdálkodásnak tudható be a pénzmaradvány 
léte, amely sok év óta először teszi lehetővé, hogy az önkormányzat költségvetéséből nem kell kiegészítő 
támogatást nyújtani az intézmények működéséhez, ami javítja az önkormányzat költségvetése egyenlegét. 
Említést tett a jogelőd Társulás által le nem tisztázott jogosulatlan központi támogatás Kincstár általi 
követeléséről, amelyet jogutódlás miatt a székhely település önkormányzatán 1.6 millió Ft összegben kíván 
a Kincstár inkasszálás módszerével beszedni. Véleménye szerint a Kincstár 3 éves mulasztása nem lehet 
jogalap arra, hogy az eljárásban vétlen önkormányzat fizessen más önkormányzat teljesítése elmaradásáért, 
ezért a Kincstár központi szervén túl a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes 
Osztálya Vezetőjével folytatott tárgyalás eredményét várja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, 
melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
8/2013. (II. 11.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Az Alsó- Tisza- menti Önkormányzati Társulás fenntartásában működtetett Csanyteleki nevelési- és szociális 

intézmények 2014. 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) 
 
 

Egyebek 
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Kató Pálné jegyző: Részletes tájékoztatást adott a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtése tárgyában közbeszerzési szakértővel folytatott tárgyalásról, majd az önkormányzatot és a 
hivatalt érintő jogszabály változásokat ismertette. Javaslatot tett a közmeghallgatás időpontjára – 2014. 
február 28. – soros ülés keretében az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése 
elfogadása napirenddel. Szólt még az I. félévi adóértesítők kiküldése és más határidős feladatok 
végrehajtása alakulásáról, a feszített munkatempó miatt előálló hibázási lehetőségek növekedése várható 
következményeiről. 
 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el így Pető Sándor bizottság elnöke 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést befejezettnek nyilvánította. 
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