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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága 2015. május 26.-án (kedden) 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 gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési 

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

 
2.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése   
 Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
3.) Csanytelek Díszpolgára cím adományozására javaslat 

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

4.) Európai Csanytelekért Közalapítvány 2014. évi közhasznúsági jelentése véleményezése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB 
 

5.) KÉBSZ Kft 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója véleményezése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB 

 
6.) Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár által nyújtott szolgáltatásokról beszámoló véleményezése 

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

7.) Csanytelek Község közrendjének és közbiztonságának alakulásáról szóló beszámoló véleményezése 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB 
 

8.) Pályázat benyújtása véleményezése Csanytelek, Radnóti u. 2. sz. alatti egészségügyi Kombinát felújítására 
Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB 

 
9.) Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki Tagintézménye csoportlétszámának meghatározása véleményezése 

Előadó: Mucsi István alpolgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB 
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10.) Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 

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

 
11.) Egyebek 
 

1.) Napirend 
 
Tárgy:           Előadó: 
 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok  Kató Pálné jegyző 
 igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet Pető Sándor PEFTB 

véleményezése        elnök 
  
(Tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság  jegyzőkönyve  mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző:  Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy tárgyi 
önkormányzati rendelet megalkotását Csongrád Város Önkormányzata Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 
Társuláshoz való csatlakozása teszi szükségessé.  Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés 
megvitatását és elfogadását. 
                                                                                                                            
Kérdés, 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: 
 
21/2015. (V. 26.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő 

térítési díjakról 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 önkormányzati rendelet-tervezetet a 
település polgármestere és jegyzője előterjesztésében. 
A bizottság az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati 
rendelet 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: 
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok   Kató Pálné jegyző 
 igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló   Pető Sándor PEFTB elnök 
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 önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság  jegyzőkönyve  mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző:  Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli  kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
                                                                                                                            
Kérdés, 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: 
 
22/2015. (V. 26.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

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 önkormányzati rendelet-tervezetet a 
település polgármestere és jegyzője előterjesztésében. 
A bizottság az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati 
rendelet 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) 
 

3.) Napirend 
 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Díszpolgára cím adományozására javaslat    Kató Pálné jegyző 
          Pető Sándor PEFTB elnök 
  
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Képviselő-
testület áprilisi ülésén elhangzott az Alpolgármester úr véleménye, miszerint ebben az évben ne legyen a 
díszpolgári cím kiadva. azzal támasztott alá, hogy a nyilvánosságra hozott vonatkozó önkormányzati 
rendelet értelmében április 30. napjáig van mód javaslat benyújtására. Eddig az időpontig jelöltre ajánlás 
nem érkezett, így nincs a Bizottságnak más teendője, mint a cím méltóságának megóvása és nemleges javaslattétel. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Egyetértett azzal, hogy ebben az évben a díszpolgári címet ne ítélje oda 
senkinek a Képviselő-testület. Támogatta a beterjesztett előterjesztés Képviselő-testület elé terjesztését. 
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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: 
 
23/2015. (V. 29.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Díszpolgári cím adományozására javaslat 
 

H a t á r o z a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta tárgyi napirendet és az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés bf) pontjában biztosított 

 
javaslattételi jogával élve 

 
indítványozza, hogy  2015. évben a Képviselő-testület ne adjon ki díszpolgári címet, mint helyi kitüntetést.  
 
Határozatról értesítést kap: 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 
 

4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Európai Csanytelekért Közalapítvány 2014. évi közhasznúsági   Kató Pálné jegyző 
 jelentése 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 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: 
 
24/2015. (V. 26) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Európai Csanytelekért Közalapítvány 2014. évi közhasznúsági 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 szabályzatáról szóló 9/2014.  (XI. 28.) önkormányzati rendelet 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) 

5.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
 KÉBSZ Kft 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója véleményezése Kató Pálné jegyző 
          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 megvitatását és elfogadását. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kérdés: 
 
Berkecz József bizottság tagja: Megkérdezte, hogy a közétkeztetésen kívül más tevékenységet folytat-e a 
Kft, és ki gyakorolja a tulajdonosi jogokat? 
 
Válasz: 
 
Kató Pálné jegyző:  Válaszában elmondta, hogy a közétkeztetésen kívül más tevékenységet nem folytat a 
Kft, mely  képviseletét a polgármester úr gyakorolja a Képviselő-testület elhatalmazása birtokában.  
 
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: 
 
25/2015. (V. 26.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: KÉBSZ Kft 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója véleményezése 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, amelyet az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 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: 
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 Somogyi Károly Városi és Megyei könyvtár által nyújtott    Kató Pálné jegyző 
 szolgáltatásokról 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 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: 
 
26/2015. (V. 26.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Somogyi Károly Városi és Megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatásokról 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 szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 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: 
 Csanytelek község közrendjének és közbiztonságának alakulásáról  Kató Pálné jegyző 
 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 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: 
 
27/2015. (V. 26.) PEFTB határozat 

 
Tárgy:  Csanytelek Község közrendjének és közbiztonságának alakulásáról szóló beszámoló 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 szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 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) 
 

8.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Pályázat benyújtása véleményezése Csanytelek, Radnóti u. 2. sz. alatti Kató Pálné jegyző 
 Egészségügyi Kombinát felújítására      Pető Sándor PEFTB elnök 
  
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az 
önkormányzat rövid- közép-, hosszú-távú fejlesztési koncepciójában szerepel az épület felújítása és most 
megjelent az ilyen jellegű felújításra vonatkozó pályázat ezért. kezdeményezte 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: 
 
28/2015. (V. 26.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Pályázat benyújtása véleményezése Csanytelek, Radnóti u. 2. sz. alatti Egészségügyi Kombinát felújítására  
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, amelyet az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 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) 
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9.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki Tagintézménye   Kató Pálné jegyző 
 csoportlétszámának meghatározása véleményezése    Pető Sándor PEFTB elnök 
  
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként hozzáfűzte, hogy a mai napon 
ülésezett az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, amelyen a Társulás Társulási 
Tanácsa Tagjai úgy döntöttek, hogy a helyi Képviselő-testület döntését támogatják, mivel a működéshez 
szükséges kiegészítő támogatást az Önkormányzatnak kell biztosítania költségvetéséből. Az Adó- és 
Pénzügyi Iroda péntekre elkészül a kimutatással, hogy melyik évben mennyi plusz forrás kellett az óvoda  
működéséhez. A döntés meghozatalakor figyelembe kellene venni a szülők akaratát is, akik a 4 csoport 
működését támogatják. Jelenleg adott egy jól felszerelt óvoda, csökkenő gyermek létszámmal. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
 
Kérdés nem hangzott el: 
 
Hozzászólás: 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Kérte, hogy  a pénteki Képviselő-testületi ülésen vegyen részt az óvoda 
Vezetője és ismertesse a jövőre vonatkozó elképzeléseit. 
 
Berkecz József – Kopasz Imréné bizottság tagja: Amennyiben nem kell kiegészítő forrást az 
önkormányzatnak hozzátennie akkor maradjon a 4 csoport, egyébként 3 csoportra csökkentést 
támogatták. 
 
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: 
 
29/2015. (V. 26-) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki Tagintézménye csoportlétszámának 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 szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés b) 
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) 

 
10.) Napirend 
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Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi   Kató Pálné jegyző 
 feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 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: 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:  
 
30/2014. (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 szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 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) 
 

 
 

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 

 


