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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. február 11.-én (csütörtökön) 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 
     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 mind az 5 
tag megjelent. Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott és az általa tett javaslatot, mellyel 
a bizottság tagjai egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal egyetértettek. 
 
Az ülés napirendje: 
 

1.) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezete 
véleményezése 
Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor  PEFTB elnök 

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

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

 
 

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

 
4.) Egyebek 

 
1.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetéséről Forgó Henrik polgármester 
 szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése   Kató Pálné jegyző 
  
(Tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság  jegyzőkönyve  mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Kató Pálné jegyző:  Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében 
szólt a jogi anomáliákról, pénzügyi, számviteli össze nem egyeztethető gondokról, konkrétan a 
közfoglalkoztatottak számára juttatott termények átadása formájáról, munkáltatóként bérkiegészítés, 
szociálisan rászorulóként települési támogatásként, ami így ÁFA mentes, vagy vállalkozói tevékenység 



3 

 

keretébe sorolt tevékenység eredményeként, mint könyvelési tétel megjelenítése problémájáról és a 
szociális szövetkezetté való átalakítás feltétel rendszeréről.  
A szennyvízelvezetés- és tisztítással annak üzemeltetője (Alföldvíz Zrt) a nem lakossági (közületi 
felhasználók körében) érvényesíteni akarja a víziközmű fejlesztési hozzájárulás beszedése jogát, amelyet a 
vonatkozó jogszabályokra alapoz, ami nem rendezi egyértelműen „az első bekötés” fogalmát, így a már 
rendszerbe bekapcsolt, de még nem üzemeltetett házi bekötésre a KEOP pályázat és a támogatási 
szerződés eltérően rendelkezik, minek alapján nincs jogalapja az önkormányzatnak fejlesztési hozzájárulást 
beszedni az üzemeltető által. Ennek oka, hogy az önkormányzat 0 %-ot tett a projekt megvalósításába, 
hiszen önerőt kiváltó központi forrásból finanszírozta a beruházást. A Polgármester úrral fenti tartalmú 
közös nyilatkozat kiadását tervezi.  
A talajterhelési díj bevezetése szintén bonyolult, elsősorban morálisan, visszautalt az általa már többször 
jelzett okokra, majd a számlanyitási kötelezettségről ejtett szót. 
Szintén problémaként jelezte a Magyar Államkincstár törzskönyvi bejegyzése során alkalmazott módszerét, 
miszerint a még fejlesztése alatt álló formanyomtatványon kéri (ami gépen nem tölthető le) az Alapító 
Okiratokat, így annak nem lehet megfelelni, pl. betűtípus, méret és más formai elemre hivatkozva hív fel 
hiánypótlásra. 
Szintén a könyvelés terén jelent rendszer szintű problémát a központi kormányzati funkció kódok 
(COFOG) alkalmazása körül kialakult helyzet, pl. a szerződéses kiszervezett feladat (hulladék, ivóvíz, 
szennyvíz, kéményseprés, stb.) ellátása hova könyvelhető úgy, hogy az nem szerepel a hivatal Alapító 
Okiratába, így a Kincstár nem finanszíroz rá a központi költségvetésből forrást. 
Elmondta, hogy tárgyi rendelet-tervezetet az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és változtatás nélkül terjesztette 
be a Pénzügyi, Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai elé. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés 
elfogadását. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Berkecz József bizottság elnökhelyettese: Véleménye szerint a jövőben a költségvetésben célszerű 
lenne elkülöníteni egy pályázati alapot, amely a pályázati kiírás függvényében év közben módosítható 
lenne. 
 
Válasz: 
 
Kató Pálné jegyző: A költségvetés pénzmaradványa tartalékalapú, annak cimkézése tölti be a vázolt 
lehetőséget, ami így a költségvetésbe duplázódna. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, 
melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
10/2016. (II. 11.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Azt önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetéséről 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 a) pontjában számára biztosított  
 

egyetértési jogával élve terjeszt 
 
a Képviselő-testület elé változatlan tartalommal és formában – közmeghallgatás keretében -  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) 

 
2.)  

 
Tárgy:          Előadó: 
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről  Kató Pálné jegyző 
 valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati  Pető Sándor PEFTB elnök 
 rendelet-tervezet véleményezése 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság  jegyzőkönyve mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző:  Szóbeli kiegészítésében szólt arról, hogy ezen rendelet-tervezetet Felgyő és Tömörkény 
községek, továbbá Csongrád város 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 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 5 
igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
11/2016. (II. 11.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő  intézményi 

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 tárgyi 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 f) 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: 
 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, Kató Pálné jegyző 
 azok igénybevételéről és a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló  Pető Sándor PEFTB elnök 
 önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése 
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(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. 
 
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 5 
igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2016. (II. 11.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő 

intézményi 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 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) 

 
 
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 

 


