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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 26.-án (hétfőn) 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 Erzsébet  bizottság tagja 
     Márton János   bizottság tagja 
      
Távolmaradását bejelentette:  Sinkó Jánosné   bizottság tagja 
       
Tanácskozási joggal megjelent:  Forgó Henrik   polgármester 

Kató Pálné   jegyző 
Bori Sándorné Jegyzői irodavezető,  

jegyzőkönyvezető 
 

    
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 –3 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 

1.) Az önkormányzat és önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati 
rendelet-tervezet véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
2.) Díszpolgári cím adományozására javaslat 

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

3.) Csanytelek község önkormányzata munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés 
véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
4.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenné 

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

 
5.) A KÉBSZ Kft. 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló véleményezése 

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

6.) Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 
véleményezése 
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

7.) Európai Csanytelekért Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés 
véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 
 

8.)  Egyebek 
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1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó:  
 Az  önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi módosított Forgó Henrik polgármester 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése  Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
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. 
Indítványozta a rendelet-tervezet megvitatása után annak változtatás nélküli képviselő-testület elé 
terjesztését. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese: Egyetértett a rendelet-tervezetbe foglaltakkal, javasolta 
annak változatlan formában való képviselő-testület elé terjesztését. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett költségvetési rendelet-tervezet 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. 
 
21/2014. (V. 26.) PEFTB határozat 

 
Tárgy:  Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi módosított költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet-tervezet véleményezése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 
2014. évi módosított költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetét a település polgármestere és jegyzője 
előterjesztésében. 
A bizottság a rendelet-tervezetben foglaltakkal 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 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:  
 Díszpolgári cím adományozására javaslat     Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött, egyetértett 
a Csanyteleki sport Klub vezetője által tett javaslattal. 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy a „Csanytelek Község  Díszpolgára” cím alapításáról és 
adományozása rendjéről szóló 18/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése értelmében 
május hónapban hoz döntést a cím odaítéléséről a képviselő-testület, tekintettel arra, hogy minden év 
április 30. napjáig van mód a javaslattételre. 
  
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:  
 
22/2014. (V. 26.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Díszpolgári cím adományozására javaslat 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést és az önkormányzat  
szervezeti és működési szabályzata 24. § (1) bekezdés bf) pontjában számára biztosított  
 

egyetértési jogával élve 
 
javasolja a Képviselő-testületnek 2014. év díszpolgárának megválasztani 
 

Megyesi Istvánt. 
 
Határozatról értesítést kap: 
Kató Pálné jegyző és általa 
Képviselő-testület tagjai (Helyben) 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben) 
 
 

3.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó:  
 Csanytelek község önkormányzata munkaügyi dokumentumainak  Forgó Henrik polgármester 
 ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés 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. 
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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:  
 
23/2014. (V. 26.) PEFTB határozat 

 
Tárgy:  Csanytelek község önkormányzata munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről szóló belső ellenőri 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 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) 
 
 

4.) Napirend 
Tárgy:          Előadó:  
 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére   Forgó Henrik polgármester 
 kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása 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:  
 
24/2014. (V. 26.) PEFTB határozat 

 
Tárgy:  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenné 

nyilvánítása 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 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 Bizottság tagjai (Helyben) 
 

5.) 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:  
 
25/2014. (V. 26.) 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) 
 

6.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó:  
 A KÉBSZ Kft 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló véleményezése Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 
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         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:  
 
26/2014. (V. 26.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: KÉBSZ Kft 2013. 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) 
 

7.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Európai Csanytelekért Közalapítvány 2013. 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 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:  
 
27/2014. (V. 26) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Európai Csanytelekért Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés 

véleményezése 
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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) 

 
Egyebek 

 
Kató Pálné jegyző: Szólt a határidős feladatok végrehajtása alakulásáról, a vonatkozó központi 
jogszabályok változásaiból eredő feladatok sokaságáról, a helyi adó bevételi terv alakulásáról, az 
adókintlévőségek hatékony beszedése látható eredményességéről. 
 
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 


