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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága 2015. január 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 
     Berkecz József   bizottság tagja 
      
Távolmaradását bejelentette:  Márton János   bizottság elnöke 
     Tápainé Karkas Krisztina bizottság tagja 
       
Tanácskozási joggal megjelent:  Kató Pálné   jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

 
    
Pető Sándor Bizottság elnöke: 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 önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetése előkészítése keretében 
a) Csanytelek községben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2015. évi működési célú támogatása  

jóváhagyása tárgyú előterjesztés véleményezése 
b)  Önkormányzati lakások és garázsok 2015. évi bérleti díjainak meghatározása tárgyú előterjesztés 

véleményezése 
c)  Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal által ellátott egyéb szolgáltatási 

tevékenységek (szabadkapacitás kihasználás) 2015. évi díjtételeinek meghatározása tárgyú előterjesztés 
véleményezése 

d)  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 tárgyú előterjesztés véleményezése 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése tervezésének ellenőrzéséről szóló 
belső ellenőri jelentés véleményezése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) A  települési hulladék elkülönített gyűjtésének bevezetésével összefüggő feladatokról tájékoztatás véleményezése 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző 
 

4.) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona intézményi ellátása bővítésének 
kezdeményezése véleményezése  
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

5.) Egyebek 
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1.) Napirend 
 

Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetése előkészítése keretében 
 

a) 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Községben működő civil szervezetek, önszerveződő  Mucsi István alpolgármester 
 közösségek 2015. évi működési célú támogatása jóváhagyása tárgyú  Kató Pálné jegyző 
 előterjesztés véleményezése 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az előző évben 
a civil szervezeteknek adott támogatás összegénél 30 E Ft-tal magasabb összegű a támogatásra tettek 
javaslatot, amely a pályázathoz igazodik.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Kopasz Imréné bizottság elnökhelyettese: 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: 
 
1/2015. (I. 26.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Csanytelek községben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2015. 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) 
 
 

b) 
 

Tárgy:          Előadó: 
Önkormányzati lakások és garázsok 2015. évi bérleti díjainak  Kató Pálné jegyző 
meghatározása véleményezése      Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(tárgyi írásos előterjesztés a Bizottság jegyzőkönyvének mellékletét képezi) 
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Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
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: 
 
2/2015. (I. 26.) PEFTB határozat 

 
Tárgy:  Önkormányzati lakások, garázsok 2015. 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) 
 
 

c) 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal által  Kató Pálné jegyző 
ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek (szabadkapacitás kihasználása)   Pető Sándor PEFTB elnök 
2015. évi díjtételeinek meghatározása véleményezése 

 
(tárgyi írásos előterjesztés a Bizottság jegyzőkönyvének mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
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: 
 
3/2015. (I. 26.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal által ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek 

(szabadkapacitás kihasználása) 2015. évi díjtételeinek meghatározása 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. § (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:          Előadó: 
A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját  Kató Pálné jegyző 
bevételek körének,  összegének és a Kormány előzetes hozzájárulását Pető Sándor PEFTB elnök 
igénylő – adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek  
meghatározása véleményezése 

 
(tárgyi írásos előterjesztés a Bizottság jegyzőkönyvének mellékletét képezi) 

 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
(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: 
 
4/2015. (I. 26.) 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 
Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 
 
 



6 

 

2.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal  2014.  Kató Pálné jegyző 
 évi költségvetése ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés  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. 
 
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: 
 
5/2015. (I. 26.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése tervezésének 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) 
 

3.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 A települési hulladék elkülönített gyűjtésének bevezetésével   Kató Pálné jegyző 

 összefüggő feladatokról tájékoztatás véleményezése   Pető Sándor PEFTB elnök 
  
 (tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a települési hulladék elkülönített (szelektív) 
gyűjtésére vonatkozó előterjesztés és az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és 
igénybevételéről szóló új önkormányzati rendelet-tervezet a 2015. február 13.-án tartandó képviselő-
testületi ülésen kerül sor napirendre vételére. A Közszolgáltatónak biztosítania kellene egy (sárga fedelű) 
edényzetet vagy zsákot a hulladék szétválogatásához. A Közszolgáltatóval 2015. június 30. napjáig szóló 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése van az önkormányzatnak, ezután még további 6 hónapig 
2015. december 31.-ig (a Ht. értelmében) el kell látnia a hulladékgazdálkodási feladatát. A DAREH 
keretében egy új koncepció kialakítása hozhat megoldást a település hulladékgazdálkodási közfeladata 
önkormányzat általi megszervezésében és a Közszolgáltató üzemeltetői teendőinek ellátásában. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
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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: 
 
6/2015. (I. 26.) PEFTB határozat 
 
Tárgy:   A települési hulladék elkülönített gyűjtésének bevezetésével összefüggő feladatokról tájékoztatás 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) 
 

4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ápolást, gondozást nyújtó Kató Pálné jegyző 

idősek otthona  intézményi ellátása kapacitás bővítésének kezdeményezése Pető Sándor PEFTB elnök 
 véleményezése 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Javasolta az írásban 
kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
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: 
 
7/2015. (I. 26.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona intézményi kapacitása 

bővítésének kezdeményezése 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 
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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) 

 
 

Egyebek 
 
 

Kató Pálné jegyző: Javaslatot tett a közmeghallgatás időpontjára – 2015. február 13. – rendkívüli ülés 
keretében az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetése elfogadása, az 
önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatai keretében, a települési hulladék elkülönített gyűjtése 
bevezetésével összefüggő feladatokról szóló közszolgáltató általi tájékoztatás,  valamint az önkormányzat 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása és a KEOP (1.2.0/09-11-2013-0005) „Csanytelek Község Szennyvízcsatornázásának 
kiépítése” tárgyú kivitelezésről szóló tájékoztatás napirenddel. Szólt a vonatkozó központi jogszabály 
változásokból eredő feladatok végrehajtásáról és önkormányzati rendelet-tervezetek előkészítéséről, 
kiemelve a szociális ellátásokról, az óvodai, iskolai étkezési térítési díjak, továbbá a szociális intézmény 
intézményi térítési díja változását indokoló körülményekről. 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


