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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. május 24.-én (kedden) de. 7,30  órakor  tartott soros   nyílt 
ülésén. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Berkecz József    bizottság elnökhelyettese 

Gémes Péter   bizottság tagja  
Márton János   bizottság tagja 
 

Távolmaradását bejelentette:  Pető Sándor   bizottság elnöke 
Fülöpné Szeri Noémi  bizottság tagja 

      
     
       
Tanácskozási joggal  jelent meg:  Forgó Henrik   polgármester 
     Kató Pálné   jegyző 
     Csányi László   Adó- és Pü. irodavezető-h. 

Bori Sándorné Jegyzői irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

 
    
Berkecz József bizottság elnökhelyettese: 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 Díszpolgára cím adományozására javaslat 

 Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB 
 

2.) Európai Csanytelekért Közalapítvány 2015. évi közhasznúsági jelentése véleményezése 
Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB 
 

3.) KÉBSZ Kft 2015. évi egyszerűsített éves beszámolója véleményezése 
Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB 

 
4.) Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár által nyújtott szolgáltatásokról szóló beszámolója véleményezése 

Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB 
 

5.) Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés 
véleményezése 
Előadó:Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB 

 
6.)  Önkormányzati tulajdonú belterületi útszakasz felújítására benyújtandó pályázat véleményezése  

Előadó:Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB 
 
7.)  Egyebek 
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1.) Napirend 

 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Díszpolgára cím adományozására javaslat   Kató Pálné jegyző 
         Berkecz József  PEFTB elnökh. 
        
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv  mellékletét képezi.) 
 
Berkecz József bizottság elnökhelyettese:  Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem 
tett.  Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Márton János bizottság tagja: Támogatta Márton Erzsébet óvodavezető nyugdíjba vonulása alkalmával 
az eltelt 40 év alatt végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként részére díszpolgári cím adományozását. 
 
Gémes Péter bizottság tagja: Csatlakozott Márton János bizottsági tag véleményéhez. 
                                                                                                                            
Berkecz József bizottság elnökhelyettese: Támogatta a beterjesztett 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 3 
igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
24/2016. (V. 24.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Díszpolgára cím adományozására javaslat 
 
 

H a t á r o z a t 
 

A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 2016. május 24. napján megtartott 
ülésén megtárgyalta tárgyi napirendet, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 24. § (1) 
bekezdése a) pontjában biztosított javaslattevő jogával élve 
 

Márton Erzsébet óvodavezetőt 
 

 javasolja a Képviselő-testületnek 2016. év díszpolgárának megválasztani, 
 

”Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló önkormányzati 
rendelet szerinti eljárásrendben. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 
 

2.) Napirend 
 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Európai Csanytelekért Közalapítvány 2015. évi közhasznúsági   Kató Pálné jegyző 

jelentése véleményezése      Berkecz József PEFTB elnökh. 
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(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Berkecz József bizottság elnökhelyettese: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem 
fűzött. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Berkecz József bizottság elnökhelyettese: Támogatta a beterjesztett 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 3 
igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
25/2016. (V. 2.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Európai Csanytelekért Közalapítvány 2015. évi közhasznúsági jelentés véleményezése 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, amelyet az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2015.  (XI. 27.) önkormányzati rendelet 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) 
 

 
3.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 KÉBSZ Kft 2015. évi egyszerűsített éves beszámolója véleményezése Kató Pálné jegyző 
          Berkecz József PEFTB elnökh. 
  
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Berkecz József bizottság elnökhelyettese: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem 
fűzött. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Forgó Henrik polgármester: Elmondta, hogy a KÉBSZ Kft mára bekerült a „jó adósok” közé. Amikor 
polgármesterré választották 12 millió forintos adóssággal vette át a gazdasági társaságot, majd ezt az 
adósságot az akkori, közgazdász végzettségű alpolgármestere vezetésével 26 millió forintra sikerült 
felemelni és ezt az állapotot a mostani időpontra megszüntetni.  
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Berkecz József bizottság elnökhelyettese: Támogatta a beterjesztett 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 3 
igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
26/2016. (V. 24.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: KÉBSZ Kft 2015. évi egyszerűsített éves beszámolója véleményezése 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, amelyet az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 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: 
 Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár által nyújtott    Kató Pálné jegyző 
 szolgáltatásokról szóló beszámolója véleményezése    Berkecz József PEFTB elnökh. 
  
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Indítványozta az 
előterjesztés megvitatása után annak változtatás nélküli képviselő-testület elé terjesztését. Elmondta, hogy 
a segédkönyvtáros nyugállományba vonulása miatt egy hónapon belül személyi változás várható, melynek 
érdekében szükséges intézkedést megtette. Szólt a helyzet bonyolultságáról, a képesítésekről, annak 
megszerzéséről, a könyvtár áthelyezésére irányuló pályázati tervekről. 
                                                                                                                            
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Berkecz József bizottság elnökhelyettese: 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 3 
igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
27/2016. (V. 24.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Somogyi Károly Városi és Megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatásokról szóló beszámolója véleményezése 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, amelyet az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés 
es) pontjában számára biztosított  
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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) 

 
 

5.) Napirend 
 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi  Kató Pálné jegyző 
 feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés véleményezése   Berkecz József PEFTB elnökh. 
  
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. Megköszönte az áldozatos munkavégzést, amely 
az érintettek körében empátián alapul, majd szólt az országot megzáró tárgyra vonatkozó, a jelzőrendszer 
működési zavarára utaló jelekről, a hatáskör váltás veszélyéről, annak következményéről, amely 
településünkön még nem fenyeget, de figyelmeztető jelként óvatosságra int. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Berkecz József bizottság elnökhelyettese: Támogatta a beterjesztett 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 3 
igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
28/2016. (V. 24.) PEFTB határozat 
 
Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó 

értékelés  véleményezése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, amelyet az önkormányzat  
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 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) 
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6.) Napirend 

 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Önkormányzati tulajdonú útszakasz felújítására benyújtandó pályázat Kató Pálné jegyző 
 véleményezése        Berkecz József PEFTB elnökh. 
  
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Forgó Henrik polgármester: A felújításban érintett útszakaszok fontosságát hangsúlyozva elmondta, 
hogy a helyi Termelőszövetkezet gépei is az Árpád utcát használják, mivel az alap nélkül készült Tiszai utca 
nem alkalmas arra, hogy azon nagyobb súlyú szállítójárművek közlekedjenek, így ez indokolja az útszakasz 
kiválasztását 
 
Berkecz József bizottság elnökhelyettese: Támogatta a beterjesztett 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 3 
igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
29/2016. (V. 24.) PEFTB határozat 
 
Tárgy:  Önkormányzati tulajdonú útszakasz felújítására benyújtandó 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 szabályzatáról szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés 
eh) 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) 

 
Egyebek 

 
 

Kató Pálné jegyző: Szólt az önkormányzat 2016. évi adóterve teljesítése alakulásáról, majd a végrehajtási 
eljárásban eddig elért eredményekről számolt be. A közeljövően várható központi jogszabályon alapuló 
önkormányzati rendeletek (hulladékgazdálkodásra, szippantásra vonatkozó) módosítása szükségességéről 
és sajátos probléma megoldás keresés elengedhetetlenségéről, az elmaradás szankcióiról adott 
tájékoztatást. 
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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. 
 
 
 
 
 Berkecz József      Gémes Péter 
 Bizottság Elnökhelyettese    Bizottság Tagja 
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