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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. március 22.-én (hétfőn) 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.) Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 

13.) önkormányzati rendeletének módosítása véleményezése 
Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

2.) A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése 
Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi közbeszerzési tervének véleményezése 
Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
4.) Csanytelek Község Önkormányzata jóváhagyott gazdasági programja (2014.-2019.) módosítása véleményezése 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

5.) Egyebek 
 

1.) Napirend 
 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2015. évi Kató Pálné jegyző 
 költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása Pető Sándor PEFTB elnök 
 véleményezése        
  
(Tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve  mellékletét képezi.) 
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Pető Sándor:  Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett.  Kezdeményezte az írásban 
kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző:  Az írásban kiadott előterjesztéshez tett szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi 
rendelet-tervezetet az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta  és változtatás nélkül terjesztette 
be a Pénzügyi, Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai elé. Kezdeményezte tárgyi 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 3 
igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
15/2016. (III. 22.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2015. évi módosított költségvetéséről szóló 

1/2015. (II. 13.)  önkormányzati  rendelet módosításáról szóló 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 rendelet-tervezetet a település 
polgármestere és jegyzője előterjesztésében. 
A bizottság az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 24. § (3) bekezdés a) 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 talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet-tervezet   Kató Pálné jegyző 
 véleményezése       Pető Sándor PEFTB elnök 
  
         
(Tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve  mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző Az írásban kiadott előterjesztéshez tett szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi 
rendelet-tervezetet az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta  és változtatás nélkül terjesztette 
be a Pénzügyi, Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai elé. Indítványozta tárgyi rendelet-tervezet megvitatása 
után annak változtatás nélküli képviselő-testület elé terjesztését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett önkormányzati 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 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi 
határozatot hozta meg. 
 
16/2016. (III. 22.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: A talajterhelési díjról 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 rendelet-tervezetet a település 
polgármestere és jegyzője előterjesztésében. 
A bizottság az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 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 Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi   Kató Pálné jegyző 
 közbeszerzési tervének véleményezése     Pető Sándor PEFTB elnök 
  
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét  képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Indítványozta a 
közbeszerzési terv megvitatása után annak változtatás nélküli képviselő-testület elé terjesztését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett közbeszerzési terv 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 3 
igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta meg. 
 
 
17/2016. (III. 22.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi közbeszerzési tervének  véleményezése 
 
 

H a t á r o z a t 
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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 eo) 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: 
 Csanytelek Község Önkormányzata jóváhagyott gazdasági programja (2014.-2019.)  Kató Pálné jegyző 
 módosítása véleményezése       Pető Sándor PEF elnök 
  
  
(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyve  mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző:  Az írásban kiadott előterjesztéshez  szóbeli kiegészítést nem tett.  Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett gazdasági program 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 3 
igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
18/2016. (III. 22.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata jóváhagyott gazdasági programja (2014.-2019.) módosítása 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 a település polgármestere 
és jegyzője előterjesztésében. 
A bizottság az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 24. § (3) bekezdés i) 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) 
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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 Elnökhelyettese 
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