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J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága 2015. november 23.-án (hétfőn) du. 13,00  órakor  tartott soros   nyílt 
ülésén. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Berkecz József   bizottság elnökhelyettese 
     Márton János    bizottság tagja 
     Gémes Péter   bizottság tagja 
 
Távolmaradását bejelentette:  Pető Sándor   bizottság elnöke 

Fülöpné Szeri Noémi  bizottság tagja 
      
       
Tanácskozási joggal  jelent meg:  Kató Pálné   jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

 
    
Pető Sándor bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat és az ülésen tanácskozási 
joggal résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a bizottság tagjai közül 3 tag 
megjelent meg, bejelentette távolmaradását 2 tag. Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban 
kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 3 igen szavazattal 
egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 

1.) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására kiírt  benyújtott pályázat véleményezése 
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

2.) Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet-tervezet 
véleményezése 
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése 

Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

4.) Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló véleményezése 
  Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
5.) Csanytelek Község Önkormányzata és Hivatala 2015. évi belső ellenőrzési programja és időrendi táblázata 

véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
6.) Egyebek 

 
Zárt ülés keretében: 

 
1.)  Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat véleményezése 

Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

1.) Napirend 
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Tárgy:          Előadó: 
 Kéményseprő-ipari közszolgáltatás  ellátására kiírt benyújtott pályázat  Kató Pálné jegyző 
 véleményezése       Berkecz József PEFTB elnökh. 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a kiírásra egy 
pályázat érkezett, a jelenlegi Közszolgáltatótól. Szólt arról, hogy vonatkozó jogszabályok módosítása felül 
fogja írni a tárgyi pályázat befogadását, de a jelenleg hatályos vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni, 
ezért indítványozta az előterjesztés megvitatását, annak változtatás nélküli képviselő-testület elé 
terjesztését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Berkecz József 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:  
 
45/2015. (XI. 27.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására kiírt benyújtott pályázat 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 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) 

 
 
 

2.)  
 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló  Kató Pálné jegyző 
 önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése    Berkecz József PEFTB elnökh. 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy 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. Tájékoztatta a jelenlévőket az Ügyrendi Bizottság ülésén általa szóbeli 
kiegészítésében elmondottakról, majd indítványozta a rendelet-tervezet megvitatása után annak változtatás 
nélküli képviselő-testület  elé terjesztését. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Berkecz József 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:  
 
46/2015. (XI. 27.) 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 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:  
 Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló  Kató Pálné jegyző 
 önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése    Berkecz József PEFTB elnökh. 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi) 
 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez tett szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy   a jelenleg 
hatályos önkormányzati rendelethez képest  rendelet-tervezetben írt változásokat.. 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 és a 
Képviselő-testület elé. Indítványozta a rendelet-tervezet megvitatása után annak változtatás nélküli képviselő-
testület elé terjesztését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Berkecz József 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:  
 
47/2015. (XI. 27.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet 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 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) 
 

4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó:  
 Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2015. évi   Kató Pálné jegyző 
 tevékenységéről szóló beszámoló véleményezése    Berkecz József PEFTB elnökh. 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében fontosnak ítélte, hogy 
egyrészt javult a településen lévő lakóházat kéményeinek állapota és ennek köszönhetően nem került sor 
hatósági kényszerintézkedésre, másrészt eredményesebb a díjbeszedés és pozitívan változott a lakosság 
közszolgáltatás igénybevételére irányuló hozzáállása. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés 
elfogadását. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Berkecz József bizottság elnökhelyettese: Reményét fejezte ki, hogy Csanyteleken sem rosszabbak a 
mutatók ezen közszolgáltatásnál, mint Felgyő községben. 
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:  
 
48/2015. (XI. 27.) PEFTB határozat 

 
Tárgy:  Az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2015. 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 
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Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 
 

5.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata  és hivatala 2016. évi belső ellenőrzési  Kató Pálné jegyző 
 programja és időrendi táblázata véleményezése    Berkecz József PEFTB elnökh. 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez tett szóbeli kiegészítésében emlékeztetett arra, hogy 
ezen feladat ellátását az Atmöt-re ruházta át a Képviselő-testület, ezért jóváhagyásra a Társulás Társulási 
tanácsa jogosult. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Berkecz József 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:  
 
49/2015. (XI. 24.) PEFTB határozat 
 
Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési programja és időrendi táblázata 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) 
 

6.) Napirend 
 

Egyebek 
 

Gémes Péter bizottság tagja: A helyi Szent László Általános Iskolában uralkodó állapotokra hívta fel a 
figyelmet és egyben intézkedést sürgetett arra nézve, hogy az oktatás ideje alatt, arra illetéktelenek ne 
járjanak be szabadon az épületbe, annak mellékhelyiségébe. Portaszolgálat felállítását kezdeményezte a 
Hivatal közfoglalkoztatottjai bevonásával. 
 
Kató Pálné jegyző: Válaszában elmondta, hogy az oktatási intézmény nem önkormányzati, hanem állami 
(KLIK) fenntartásban van. Az épület az önkormányzat tulajdona, de annak használati joga annak 
működtetőjét illeti, akárcsak az intézmény házirendjének kialakítása, amelyre a Képviselő-testület még 
véleményezési joggal sem bír. Az intézményen belül a közalkalmazottak – technikai személyzet – 
munkaköri feladatát – akár „portaszolgálat” felállítását, annak vezetője hivatott elrendelni, mint ahogy arra 
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is rendelkezéssel és jogosítvánnyal bír, hogy saját jogán közfoglalkoztatotti létszámra pályázatot terjesszen 
elő az illetékes Munkaügyi Központnál. A hivatal nem teheti meg ezt helyette, főleg nem az állam más 
célra igényelt létszám általi feladat ellátással. Nem rendelkezik olyan jogokkal a Tagintézmény Vezetője, 
amely azonnali megoldást jelenenet a probléma megoldására, de vannak munkaszervezési eszközök, 
amelyek tompíthatják a napi szinten jelentkező gondot. 
 
Berkecz József bizottság elnökhelyettese: Az iskola Tagintézmény vezetője által minden képviselő 
számára megküldött, a tornaterem felújítására irányuló pályázat benyújtása lehetőségéről, majd a Sport 
Egyesület Elnöke általi önerő igényéről kért információt. 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a Bizottság Tagjait arról, hogy a település tornaterme felújítására 
benyújtott pályázatot korábban – forrás hiánya miatt – elutasította a pályázat kiírója, de annak nem látja 
akadályát, hogy a pályázati kiírás megjelenésekor – átdolgozott, átárazott költségvetéssel, tervekkel 
pályázzon a Képviselő-testület. Az önkormányzat és a hivatal 2016. évi költségvetését megalapozó 
előkészítő anyagai között szerepeltetni fogja a beadványban foglaltakat, akárcsak a Sport Egyesület önerő 
kiegészítésére irányuló kérelmét, mint a költségvetés előkészítéséért felelős. 
Tájékoztatta a Bizottság Tagjait arról, hogy az idei adóbevételi tervhez képest már 3 millió Ft plusz 
bevételi forrással nőtt az önkormányzat saját költségvetési bevétele, amely előre nem tervezett kiadáshoz 
rendelhető. A szennyvízhálózatba az önkormányzati intézmények bekötése, a vagyon felmérése fel fogja 
emészteni ezt az összeget. Szólt még a szociális tűzifa tervezett kiszállítása állásáról, a szociális ráfordítások 
megtakarításáról, annak keretén belüli, más célú hasznosítása fontosságáról. 
Említést tett az előkészítés alatt álló önkormányzati rendeletben várható változásokról, majd a 
hulladékgazdálkodási feladat megszervezése körül kialakult antagónisztikus helyzet következményéről, 
melynek elhárításán dolgozik. 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Berkecz József bizottság elnökhelyettese 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 Pető Sándor      Berkecz József 
 PEFTB elnök      Bizottsági Elnökhelyettese 


