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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 2016. január 26.-án (kedden) de. 7,30  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 
      
Távolmaradását bejelentette:   Fülöpné Szeri Noémi  bizottság tagja 

Márton János   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, 2 tag távolmaradását bejelentette. Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott és 
az általa tett javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 3 igen szavazattal 
egyetértettek. 
 
Az ülés napirendje: 
 
 

1.) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetése előkészítése keretében 
a) Csanytelek községben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2016. évi működési célú 

támogatása jóváhagyása tárgyú előterjesztés véleményezése 
b)  Önkormányzati lakások és garázsok 2016. évi bérleti díjainak meghatározása tárgyú előterjesztés 

véleményezése 
c)  Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal által ellátott egyéb szolgáltatási 

tevékenységek (szabadkapacitás kihasználás) 2016. évi díjtételeinek meghatározása tárgyú előterjesztés 
véleményezése 

d)  A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a 
Kormány előzetes hozzájárulását igénylő – adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek meghatározása tárgyú előterjesztés véleményezése 

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

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Környezeti Fenntarthatósági  Tervének monitoring  vizsgálata,  visszacsatolási 
anyagának jóváhagyása   véleményezése 

     Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

3.) A Csanyteleki Szent László Általános Iskola tornatermének felújítása véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB Elnök 
 

4.) Egyebek 
 

1.) Napirend 
 

Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetése előkészítése keretében 
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a) 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Községben működő civil szervezetek, önszerveződő  Forgó Henrik polgármester 
 közösségek 2016. évi működési célú támogatása jóváhagyása tárgyú  Kató Pálné jegyző 
 előterjesztés véleményezése 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a 
támogatás összege megegyezik az előző évben a civil szervezeteknek adott támogatás összegével. 
 
Forgó Henrik polgármester: Napirendhez hozzáfűzte, hogy az elmúlt évben az önkormányzat által 
pályázaton nyert kisbusz civil szervezetek részére közösségi célra biztosított használata üzemeltetési 
költségét is tartalmazza a támogatás összege.  
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető-helyettes: A civil szervezetek nem erre a célra kérték a 
támogatást. 
 
Berkecz József bizottság elnökhelyettese: Véleménye szerint most kell megadni a lehetőséget a civil 
szervezeteknek, hogy ha igényt tartanak a járműre, akkor annak üzemeltetésére fordítsanak a kapott 
támogatásukból. Javasolta, hogy minden szervezetnek legyen egy képviselője, aki az üzemeltetés (mikor 
melyik szervezet veheti igénybe) koordinálásában részt vesz.  
 
Kató Pálné jegyző: Fontosnak tartotta, hogy a civil szervezetek vezetői közösen döntsenek a jármű 
használatáról, majd kiemelte a számviteli szabályok betartása fontosságát, a menetlevél vezetését, a 
vonatkozó belső szabályzat szerinti használatot. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, 
melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
4/2016. (I. 26.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Csanytelek községben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2016. évi támogatása jóváhagyása tárgyú 

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 j) 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) 
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b) 
 

Tárgy:          Előadó: 
Önkormányzati lakások és garázsok 2016. évi bérleti díjainak  Forgó Henrik polgármester 
meghatározása tárgyú előterjesztés véleményezése    Kató Pálné jegyző 

Pető Sándor PEFTB elnök 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés a Bizottság jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Forgó Henrik polgármester: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében elmondta, 
hogy az önkormányzat rövid távú tervei között pályázati célként szerepel az orvosi kombinátnál lévő 
lakások felújítása, melynek megtörténte után véleménye szerint a bérleti díjakon is feltétlenül emelni kell, 
közeledve a piaci viszonyokhoz. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, 
melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2016. (I. 26.) PEFTB határozat 

 
Tárgy:  Önkormányzati lakások, garázsok 2065. évi bérleti díjainak meghatározása tárgyú 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. § (3) bekezdés f) 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) 
 

c) 
 
Tárgy:          Előadó: 

Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal által  Forgó Henrik polgármester 
ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek (szabadkapacitás kihasználása)   Kató Pálné jegyző 
2016. évi díjtételeinek meghatározása tárgyú előterjesztés  véleményezése Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés a Bizottság jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez tett szóbeli kiegészítésében javasolta, hogy a 
Hírmondó kiadása maradjon továbbra is ingyenes, mivel a lakosság tájékoztatása a hivatal alapfeladata, a 
média törvény szerint pedig további feladat is hárul a jegyzőre. Az önkormányzat hivatala Alapító Okirata 
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értelmében a hivatal vállalkozói tevékenységet nem folytathat, ezért a lakossági szolgáltatásként, mint 
szabad kapacitás kihasználása jogcímen a jövőben sem lehet fűnyírást és fénymásolást végezni. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, 
melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2016. (I. 26.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal által ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek 

(szabadkapacitás kihasználása) 2016. évi díjtételeinek meghatározása tárgyú 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. § (3) bekezdés f) 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 
 

d) 
 

Tárgy:          Előadó: 
A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját  Forgó Henrik polgármester 
bevételek körének,  összegének és a Kormány előzetes hozzájárulását Kató Pálné jegyző 
igénylő – adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek  Pető Sándor PEFTB elnök 
meghatározása tárgyú előterjesztés véleményezése 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés a Bizottság jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött  szóbeli kiegészítésében szólt arról, hogy 3 évre 
úgy tervezni előre saját bevétel összeget, hogy nem ismeretek az azt befolyásoló központi szabályozások, 
szinte lehetetlen, így az elmúlt évi tény adatokra alapozva szerepel ugyanazon összeg a költségvetés 
tervezetében. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, 
melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
7/2016. (I. 26.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a Kormány 

előzetes hozzájárulását igénylő – adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározása 
tárgyú előterjesztés véleményezése  



6 

 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, amelyet az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzata 27. § (3) bekezdés a) 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) 
 

2.) Napirend 
 

Tárgy:          Előadó: 
Csanytelek Község Önkormányzata Környezeti Fenntarthatósági   Kató Pálné jegyző 
Tervének monitoring vizsgálata, visszacsatolási anyagának jóváhagyása Pető Sándor PEFTB elnök 
véleményezése 

 
 (Tárgyi írásos előterjesztés a Bizottság jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a Bizottság jegyzőkönyvének mellékletét képezi) 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, 
melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
8/2016. (I. 26.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Környezeti Fenntarthatósági Tervének monitoring vizsgálata, visszacsatolási 

anyagának jóváhagyása 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 27. § (1) bekezdés en) 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: 
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A Csanyteleki Szent László Általános Iskola tornatermének  Forgó Henrik polgármester 
felújítása véleményezése      Kató Pálné jegyző 

Pető Sándor PEFTB elnök 

 
(Tárgyi írásos előterjesztés a Bizottság jegyzőkönyvének mellékletét képezi.) 

 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy az igazgató úr korábban már jelente, hogy milyen felújítást 
szeretne a tornatermen megvalósítani. Jelenleg úgy néz ki, hogy ezt több pályázat benyújtásával lehet 
megvalósítani. 
 
Kérdés  nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Berkecz József bizottság elnökhelyettese: Elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán az ilyen jellegű 
épületek építési jellegű felújítással kapcsolatos pályázati lehetőség megjelent. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, 
melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2016. (I. 26.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: A Csanyteleki Szent László Általános Iskola tornatermének felújítása 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 27. § (3) bekezdés i) 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) 
 

Egyebek 
 

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy február hónapban is elkerülhetetlen két 
ülés tartása, mivel a költségvetés elfogadása jogszabályban meghatározott időrendben történik (február 15.) 
még más jellegű kötelezettségek (szociális térítési díj megállapítás) is február hónapban esedékes. Szólt még 
a talajterhelési díjra vonatkozó önkormányzati rendelet alkotása elő- és utóhatására irányuló eddig szerzett 
tapasztalatokról, a várható lakossági panaszáradatról, amelyre megoldást keresve a mentesség megadásában 
látja a probléma részleges megoldását. 
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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 Elnökhelyettes 


