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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. december 16.-án (szerdán) de. 8,00  órakor  tartott soros   nyílt 
ülésén. 

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

Berkecz József   bizottság elnökhelyettese 
     Gémes Péter   bizottság tagja 
     Fülöpné Szeri Noémi  bizottság tagja 
 
Távolmaradását bejelentette:  Márton János   bizottság tagja  
    
       
Tanácskozási joggal  jelent meg:  Kató Pálné   jegyző 
     Csányi László   Adó- és Pü. Irodavez. h. 

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 4 tag 
megjelent, 1 tag  távolmaradását bejelentette. Kezdeményezte az egyebek napirendi pont keretében a 
Polgármester úr és a köztisztviselők 2015. évi jutalmazására javaslattétel előterjesztés felvételét. Szavazásra 
bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott és az általa tett javaslatot, mellyel a bizottság tagjai 
egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal egyetértettek. 
 
Az ülés napirendje: 
 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata  és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal pénzkezelésének és a gépjárművek, 
haszonjárművek üzemeltetésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentések véleményezése 
Előadó:  Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

2.) Csanytelek Községben I. sz. háziorvosi körzet működtetésére megbízás adása, feladat-ellátási szerződés 
véleményezése 
Előadó:  Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Csanytelek Község Önkormányzata közműves szennyvízelvezetésre- és tisztításra bérleti – üzemeltetési szerződés 

kötése az Alföldvíz Regionális Vizi-közmű  Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal előterjesztés 
véleményezése 
Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
4.) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére benyújtandó  Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan 

hasznosítására vonatkozó 2015. évi beszámoló véleményezése 
  Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
5.) Egyebek 

Forgó Henrik polgármester úr és a köztisztviselők 2015. évi jutalmazása 
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1.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri   Kató Pálné jegyző 
 Hivatal pénzkezelésének és a gépjárművek, haszonjárművek   Pető Sándor PEFTB elnöke 
 üzemeltetésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentések véleményezése 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Indítványozta az előterjesztés megvitatása után annak változtatás nélküli képviselő-testület elé terjesztését. 
 
Kató Pálné jegyző:  Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében a menetlevél kezelésével 
összefüggő belső ellenőri kezdeményezésről szólt, amely ajánlás és nem mulasztás, melyet megfontol. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
                                                                                                                            
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a benyújtott 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: 
 
51/2015. (XII. 16.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és a   Csanyteleki Polgármesteri Hivatal pénzkezelésének és gépjárművek, 

haszonjárművek üzemeltetésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés 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. § (2) 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) 

 
2.)  

 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Községben I. sz. háziorvosi körzet működtetésére megbízás  Kató Pálné jegyző 
 adása, feladat-ellátási szerződés véleményezése    Pető Sándor PEFTB elnöke 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyve mellékletét képezi.) 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Indítványozta az előterjesztés megvitatása után annak változtatás nélküli képviselő-testület elé terjesztését. 
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Kató Pálné jegyző:  Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében részletes tájékoztatást 
adott a pályázó orvos életútjáról és kiemelte azt az örvendetes hírt, hogy az orvos le akar telepedni a 
községben, ami felmérhetetlen előnyökkel szolgál. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés 
megvitatását és elfogadását. 
                                                                                                                            
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a benyújtott 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: 
 
52/2015. (XII. 16.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Csanytelek Községben I. sz. háziorvosi körzet működtetésére megbízás adása, feladat-ellátási szerződés 

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 el) 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:  
 Csanytelek Község Önkormányzata közműves szennyvízelvezetésre- és Kató Pálné jegyző 
 tisztításra bérleti – üzemeltetési szerződés kötése az Alföldvíz Regionális Pető Sándor PEFTB elnöke 
 Vízi-közmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 
 előterjesztés véleményezése 

 
Pető Sándor bizottság elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Indítványozta az előterjesztés megvitatása után annak változtatás nélküli képviselő-testület elé terjesztését. 
 
Kató Pálné jegyző:  Az írásban kiadott előterjesztéshez tett szóbeli kiegészítésében a határnapok körüli 
anomáliákra hívta fel a figyelmet, ami a próbaüzem és a beüzemelés eddigi lakosság felé tett 
kommunikációval ellentétes, ami negatívan befolyásolja a rákötések hiánya miatt a tisztítómű gazdaságos 
működtetését és komoly hitelvesztéshez vezet. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés 
megvitatását és elfogadását. 
                                                                                                                            
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a benyújtott előterjesztés Képviselő-testület elé terjesztését. 
Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását, annak határozatban történő 
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rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
53/2015. (XII. 16.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata közműves szennyvízelvezetésre- és tisztítására bérleti – üzemeltetési szerződés 

kötése és Alföldvíz Regionális Vízi-közmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal előterjesztés 
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 
Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 
 

4.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó:  
 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére benyújtandó   Kató Pálné jegyző 
 Csanytelek, Baross G. u.2. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó Pető Sándor PEFTB elnök 
 2015. évi beszámoló véleményezése 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében fontosnak ítélte, hogy 
az épületben folyamatos a szociális alapellátás, amely települési érdek. 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 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:  
 
54/2015. (XII. 16.) PEFTB határozat 

 
Tárgy:   A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére benyújtandó Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti 

ingatlan hasznosítására 2015. évi 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 
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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 
 

A Polgármester úr és a köztisztviselők 2015. évi jutalmazására javaslat 
 

 
Pető Sándor bizottság elnöke: Kezdeményezte, hogy a Polgármester úr 2015. évi eredményes munkája 
elismeréseként részesüljön jutalomban. A jutalom összege két vagy három havi illetményének megfelelő 
összegben kerüljön meghatározásra a Képviselő-testület döntésétől függően. A bizottság tagjai 
egyetértettek a javaslattal és határozat hozatal nélkül felhatalmazták az Elnök urat arra, hogy javaslatát 
nyújtsa a   Képviselő-testület elé. 
 
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      Berkecz József 
 PEFTB elnök      Bizottság Elnökhelyettese 


