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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága 2015. február 11.-én (szerdán) du. 13,00  
órakor  tartott rendkívüli   nyílt ülésén. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Pető Sándor   bizottság elnöke 

Kopasz Imréné   bizottság elnök helyettese 
     Berkecz József   bizottság tagja 
     Márton János   bizottság tagja 
      
Távolmaradását bejelentette:  Tápainé Karkas Krisztina bizottság elnöke 
      
       
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  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 és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezete  
véleményezése 
Előadó: Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 

 
2.) Az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló önkormányzati 

rendelet- tervezete véleményezése 
Előadó: Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 
 

3.) Egyebek 
 

1.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről  Kató Pálné jegyző 
 szóló rendelet-tervezete 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 amennyiben a 
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által kért ellátotti létszám emelést az illetékes szerv  jóváhagyja, 
akkor a működésre kapott feladat finanszírozás fedezi az intézmény költségvetési kiadásait, így nem kell az 
önkormányzat költségvetéséből 1 millió forinttal kiegészíteni. Az Óvodánál sokkal nagyobb a probléma, 
mivel ott 5 millió forint hiányzik az intézmény működtetéséhez, melyet az önkormányzatnak saját 
költségvetéséből kell kiegészítő támogatásként biztosítania. Nagy problémát jelent az, hogy a gyermek 
létszám fokozatosan csökken, az óvodapedagógusok nagy része életkora és képzettsége miatt magasabb 
fizetési fokozatba tartozik. Hangsúlyozta, hogy a következő nevelési évben elengedhetetlen a 
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csoportösszevonás. Elmondta, hogy mint a Társulás törvényességi felelőse, felkérte az intézményvezetőt  
az intézmény közalkalmazottainak személyi anyaga felülvizsgálatára, a továbbképzési terv és nyilvántartás 
pontosítására.  
Tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, 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 és 
közmeghallgatás elé terjesztését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, 
melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
8/2015. (II. 11.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezete 

véleményezése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 
2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetét a település polgármestere és jegyzője 
előterjesztésében. 
A bizottság a rendelet-tervezetben foglalt feladat tervezéssel és a hozzárendelt pénzügyi elképzelésekkel 
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 közmeghallgatás 

keretében változtatás nélküli 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: 
 Az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról  Kató Pálné jegyző 
 és igénybevételéről szóló 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 részletes tájékoztatást adott a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átszervezésével kapcsolatos feladatokról. Szólt arról, 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 és 
közmeghallgatás elé terjesztését. 
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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 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2015. (II. 11.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és 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. § (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) 

 
 

Egyebek 
 
 

Kató Pálné jegyző: Ismertette  a közmeghallgatás végleges napirendjét – 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. Szólt a vonatkozó központi jogszabály változásokból 
eredő feladatok végrehajtásáról és a következő képviselő-testületi ülésre beterjesztendő, szociális 
ellátásokról, az óvodai, iskolai étkezési térítési díjak, továbbá a szociális intézmény intézményi térítési díjról 
szóló önkormányzati rendelet-tervezetek előkészületeiről. 
Beszámolt az ünnepélyes csőletétel forgatókönyve szerinti menetrendről, majd a következő ülés 
napirendjeiről adott számot. Szólt még az adóhatósági feladatok – adóértesítő- állásáról, a szociális feladat 
és hatáskör átalakítás miatti teendőkről. 
 
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 
 

 


