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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága 2014. november 24.-én (hétfőn) du. 13,00  órakor  tartott soros   nyílt 
ülésén. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Kopasz Imréné   bizottság elnök helyettese 
     Berkecz Józsedf   bizottság tagja 
     Márton János   bizottság tagja 
      
Távolmaradását bejelentette:  Pető Sándor   bizottság elnöke 
     Tápainé Karkas Krisztina bizottság tagja 
       
Tanácskozási joggal megjelent:  Kató Pálné   jegyző 
     Csányi László   Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetőh. 

Bori Sándorné Jegyzői irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

 
    
Kopasz Imréné Bizottság elnökhelyettese: Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat és az ülésen 
tanácskozási joggal megjelenteket. 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 önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet-tervezet 

véleményezése 
 Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
2.)  Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése 
 Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
3.)  Az önkormányzati képviselők, bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet 

véleményezése 
 Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
4.)  A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatásra való jogosultság feltételeiről szóló önkormányzati 

rendelet-tervezet véleményezése 
 Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
5.)  Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő 

együttműködési megállapodás véleményezése 
 Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
6.)  Csanytelek Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési és stratégiai terve véleményezése 
 Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
7.)  Az önkormányzat bűnmegelőzési stratégiája véleményezése 
 Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
8.)  Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló véleményezése 
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 Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

9.)  FBH- NP  Nonprofit Kft  2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló véleményezése 
 Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
Zárt ülés keretében: 
 
1.)  Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elő-bírálata véleményezése 

Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó:  
 Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló  Forgó Henrik polgármester 
 önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése    Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy időközben 
megérkezett a Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövetsége Elnökének a rendelet-tervezetre 
vonatkozó véleménye, mely szerint a rendeletben meghatározott gyakoriság, a díjak megállapítása a 
munkaráfordítás figyelembe vételével történt, és az új tevékenységekre tervezett díjak is megfelelnek a 
jelenlegi jogszabályoknak, ezért javasolta annak elfogadását. Tárgyi rendelet-tervezetet 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, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés 
elfogadását, annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyből 
megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát 
hozta meg:  
 
36/2014. (XI. 24.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet-tervezet 

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) 
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2.) Napirend 
 

 
Tárgy:          Előadó:  
 Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló  Kató Pálné jegyző 
 önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése    Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a jelenleg 
hatályos önkormányzati rendelethez viszonyítva minimális változtatás történt a rendelet-tervezetben, új 
függelékként került bele a Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat között megkötendő megállapodás. Tájékoztatást adott arról, 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. 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés 
elfogadását, annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyből 
megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát 
hozta meg:  
 
37/2014. (XI. 24.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet 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 ec) 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:  
 Az önkormányzati képviselők, bizottságok elnökei és tagjai   Kató Pálné jegyző 
 tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése  Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a korábbi ciklusban a képviselő-testület és a 
bizottságok tagjai a tiszteletdíjuk nettó összegét az Európai Csanytelekért Közalapítvány számlájára 
utalták, melyet az Alapítvány fejlesztési kiadásokra fordított, mint pl. a közparkban a padok, a fitness 
gépek megvásárlása. Erre most is lehetőség van, minden érintett saját maga dönti el, hogy él-e vele. Tárgyi 
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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. 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés 
elfogadását, annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyből 
megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát 
hozta meg:  
 
38/2014. (XI. 24.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Az önkormányzati képviselők, bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet 

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 d) 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:  
 A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatásra való  Kató Pálné jegyző 
 jogosultság feltételeiről szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy a településen élő, szociálisan rászorulók tüzifa iránti igényét 100 %-
ban biztosan nem sikerül kielégíteni. Sok a rászoruló a településen, lakásfenntartási támogatást 350 család 
kap. A szociális törvény várható módosítása után ez a kiadás előreláthatólag  önkormányzati bevételből 
lesz fedezhető. A Belügyminisztériumtól kapott támogatáshoz önerőként hozzá kell tenni a tüzelőanyag 
szállítási költségét és a fa összevágása és kihordása költségét. Javasolta, hogy legalább a támogatás 
összegével azonos összegű fát vásároljon az önkormányzat saját költségvetése terhére, mely javaslatát a 
soros testületi ülésen fogja beterjeszteni. Tárgyi 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. 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés 
elfogadását, annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyből 
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megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát 
hozta meg:  
 
39/2014. (XI. 24.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatásra való jogosultság feltételeiről szóló önkormányzati 

rendelet-tervezet 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. § (2) bekezdés e) 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 és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Kató Pálné jegyző 
 Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodás véleményezése Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy tárgyi 
napirendet az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette 
azt a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé. Indítványozta megvitatása után 
annak változtatás nélküli képviselő-testület elé terjesztését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés 
elfogadását, annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyből 
megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát 
hozta meg:  
 
40/2014. (XI. 24.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő 

együttműködési megállapodás 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. § (2) bekezdés c) pontjában számára biztosított  
 

véleményezési jogával élve terjeszt 
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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: 
 Csanytelek Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési és   Kató Pálné jegyző 
 stratégiai terve  véleményezése      Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés 
elfogadását, annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyből 
megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát 
hozta meg:  
 
41/2014. (XI. 24.) PEFTB határozat 
 
Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési és stratégiai terve  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) 
 

7.) Napirend 
 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat bűnmegelőzési stratégiája véleményezése  Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a településen a 
térfigyelő kamerás rendszer működtetéséhez rendeletet kell alkotnia a Képviselő-testületnek, melynek 
feltétele, hogy rendelkezni kell bűnmegelőzési stratégiával. A Belügyminisztériummal kötött támogatási 
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szerződés értelmében a működtetést nem lehet társulásba bevinni, a rendszert nem kezelheti a rendőrség, 
közterület felügyelőt kell erre a feladatra alkalmazni és szervízhálózatot működtetni, amely komoly jogi 
akadályt és a rendszer működtetése magas összegű anyagi terhet jelent az önkormányzat költségvetésében, 
mint önként vállalat feladat. Ismertette a Belügyminisztériumtól kapott állásfoglalás tartalmát.  Javasolta az 
írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Berkecz József képviselő: Az első évben a rendszerre még biztosítanak garanciát, utána az is az 
önkormányzat feladata és költsége. 
 
Csányi László adó- és pénzügyi irodavezető helyettes: Már a támogatási szerződés megkötésekor 
kellett a szervízhálózat működtetésére kötött szerződést is mellékelni. 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés 
elfogadását, annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyből 
megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát 
hozta meg:  
 
42/2014. (XI. 24.) PEFTB határozat 
 
Tárgy:  Az önkormányzat bűnmegelőzési stratégiája 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 en) 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: 
 Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2014. évi  Kató Pálné jegyző 
 tevékenységéről szóló beszámoló véleményezése    Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés 
elfogadását, annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyből 
megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát 
hozta meg:  
 
43/2014. (XI. 24.) PEFTB határozat 
 
Tárgy:  Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2014. 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) 
 

9.) Napirend 

 

 
Tárgy:          Előadó: 

 Az FBH- NP  Nonprofit Kft 2014. évi     Kató Pálné jegyző 
 tevékenységéről szóló beszámoló véleményezése    Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés 
elfogadását, annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyből 
megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát 
hozta meg:  
 
44/2014. (XI. 24.) PEFTB határozat 
 

Tárgy:  Az FBH- NP  Nonprofit Kft  2014. 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. 
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Határozatról értesítést kap: 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Képviselő-testület tagjai (Helyben) 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben) 
 

Egyebek 
 

Kató Pálné jegyző: Kató Pálné jegyző: Szólt a határidős feladatok végrehajtása alakulásáról, a 
vonatkozó központi jogszabályok változásaiból eredő feladatok sokaságáról, a helyi adó bevételi terv 
alakulásáról. Elmondta, hogy következő ülésre 3-4 rendeletet terjeszt be tárgyalásra, a következő év 
januárjára tervezi a közterületek elnevezéséről, házszámozásról szóló önkormányzati rendelet 
beterjesztését, melynek következménye, hogy a lakosoknak  személyi okmányait módosíttatni kell, melynek 
költségei az önkormányzatot terhelik. Szintén januárban kerül majd tárgyalásra a helyi népszavazásról, népi 
kezdeményezésről szóló önkormányzati rendelet. Új adónem bevezetését nem javasolta, mivel annak 
beszedése szinte lehetetlen feladat. Javasolta viszont, hogy  jövő évi költségvetési rendeletbe kerüljön 
betervezésre szociális célra 10 nagy szántó területtel rendelkező ingatlan megvásárlása, annak felújítása. 
Elmondta, hogy a KÉBSZ Kft által üzemeltetett konyha működését át kell szervezni, a jövőben biztosítani 
kell a diabetikus étkezésre szorulóknak is a főzést. 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Pető Sándor      Kopasz Imréné 
 PEFTB elnök      PEFTB elnökhelyettes 

 

 


