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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága 2015. február 23.-án (hétfő) 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 
     Márton János   bizottság tagja 
      
Távolmaradását bejelentette:  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  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.) A személyes gondoskodást  nyújtó  szociális ellátásokról,  azok  igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról  

szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése   
Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
2.) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, a gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díja mértékéről önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése  
 Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás megszervezése tárgyában törvényességi 

felhívás elfogadására benyújtott előterjesztés véleményezése 
 Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
4.) Közétkeztetési térítési díjak jóváhagyása véleményezése 

Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

5.) Egyebek 
 

1.) Napirend 
 
Tárgy:           Előadó: 
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,   Kató Pálné jegyző 
 valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet  Pető Sándor PEF elnök 
 véleményezése 
  
(Tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi  Bizottság  jegyzőkönyve  mellékletét képezi.) 
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Kató Pálné jegyző:  Szóbeli kiegészítésében szólt arról, hogy ezen rendelet-tervezetet Felgyő és Tömörkény 
községek Képviselő-testületei, a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete és az 
Ügyrendi Bizottság is véleményezi és annak ismeretében kerülhet sor tárgyi rendelet megalkotására. 
Kezdeményezte a rendelet-tervezet megvitatása után annak elfogadását és Képviselő-testület elé terjesztését 
– változtatás nélküli – elfogadásra.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

 
Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett rendelet-tervezet Csanyteleki Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete és a 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: 
 
 
10/2015. (II. 23.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

szóló önkormányzati rendelet-tervezete véleményezése 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezetét a település 
polgármestere és jegyzője előterjesztésében. 
A bizottság az Ügyrendi Bizottság jogszabályi hátterére irányuló javaslatára támaszkodva, szakmai 
szempontokat alapul véve, azt alkalmasnak tartva, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 24. 
§ (3) bekezdés e) 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) 
 

2.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, a gyermekjóléti Kató Pálné jegyző 
 alapellátásokról és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja mértékéről Pető Sándor PEFTB elnök 
 szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve  mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: 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 és Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete elé. 
Indítványozta a rendelet-tervezet megvitatása után annak változtatás nélküli képviselő-testület elé 
terjesztését. 
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Kérdés: 
 
Berkecz József bizottság tagja:  Megkérdezte, hogy a jövőben lehet-e a szolgáltató által működtet 
konyhán A és B menü között választani és a különböző ételallergiák figyelembe vételével készül-e menü? 
 
Válasz: 
 
Kató Pálné jegyző: Válaszában elmondta, hogy ez a térítési díj változás nem tartalmazza a kérdésben 
szereplő lehetőségeket.  A jövőben azonban mindenképpen szorgalmazni fogja, hogy a KÉBSZ Kft 
alkalmazásában álló szakács végezzen el tanfolyamot annak érdekében, hogy a diétás menü is bevezethető 
legyen. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett 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: 
 
11/2015. (II. 23.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, a gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés 

intézményi  szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése 
 

H a t á r o z a t 
 

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 e) 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) 

 
3.) Napirend 

 
 

Tárgy:          Előadó: 
 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése   Kató Pálné jegyző 
 közszolgáltatás megszervezése tárgyában törvényességi felhívás elfogadására  Pető Sándor PEFTB elnök 
 benyújtott előterjesztés véleményezése 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az 
Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette e Bizottság 
és a Képviselő-testület elé azt elfogadásra. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és 
elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett előterjesztés 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: 
 
12/2015. (II. 23.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás megszervezése tárgyában 

törvényességi felhívás elfogadására benyújtott előterjesztés véleményezése 
 

H a t á r o z a t 
 

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 ei) 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: 
 Közétkeztetési térítési díjak jóváhagyása véleményezése    Kató Pálné jegyző 
         Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság  jegyzőkönyve mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Szólt a vonatkozó jogszabályi változásokról, az ételek sótartalma korlátozásáról, a 
konyhánál lefolytatott ellenőrzés eredményéről, a menüsorról. Kezdeményezte az írásban kiadott 
előterjesztés megvitatását és elfogadását, majd javasolta az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és 
elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett előterjesztés 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: 
 
13/2015. (II. 23.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Közétkeztetési térítési díjak jóváhagyása  véleményezése 
 

H a t á r o z a t 
 

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 ei) 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: Beszámolt az adóhatósági feladatok – adóértesítő kézbesítésének - állásáról, a 
szociális feladat és hatáskör átalakítás miatti teendőkről, a pénzügyi bonyolításról. 
 
 
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 
 

 


