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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. szeptember 06.-án (kedden) de. 7,30  órakor  tartott rendkívüli   
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 egészségügyi alapellátása körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet 
véleményezése 
Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
2.) Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendelet-

tervezet véleményezése 
Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal folyamatba épített vezetői 

ellenőrzésének és a belső kontrollrendszer működésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentésének véleményezése 
Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

4.) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtása jóváhagyása véleményezése 
Előadó: Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

5.) Egyebek 
1.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat egészségügyi alapellátása körzeteinek kialakításáról  Kató Pálné jegyző 
 szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése   Pető Sándor  PEFTB elnök
         
(Tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság  jegyzőkönyve  mellékletét képezi.) 
 
Pető Sándor bizottság elnöke:  Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett.  
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
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Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében szólt arról, hogy az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében 
tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette a benyújtott előterjesztésben foglaltakat a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé. 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 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: 
 
33/2016. (IX. 06.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat egészségügyi alapellátása körzeteinek kialakításáról 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 szabályzatáról szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 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) 

 
2.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú  Kató Pálné jegyző 
 önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése    Pető Sándor  PEFTB elnök
         
(Tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság  jegyzőkönyve  mellékletét képezi.) 
 
Pető Sándor bizottság elnöke:  Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett.  
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében szólt arról, hogy az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében 
tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette a tárgyban benyújtott előterjesztést a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé. 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 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: 
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34/2016. (IX. 06.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú 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 szabályzatáról szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés 
ec) 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 és a Csanyteleki Polgármesteri  Kató Pálné jegyző 
 Hivatal folyamatba épített vezetői ellenőrzésének és a belső kontrollrendszer Pető Sándor  PEFTB elnök 
 működésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentések véleményezése    
     
(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. 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. 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: 
 
35/2016. (IX. 06.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal folyamatba épített vezetői 

ellenőrzésének és a belső kontrollrendszer működésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentések 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. § (1) bekezdés er) pontjában számára biztosított  

 
véleményezési jogával élve terjeszt 

 
a Képviselő-testület elé változatlan tartalommal és formában történő elfogadásra. 
 
Határozatról értesítést kap: 
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- Kató Pálné jegyző és általa 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 

 
4.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 

Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat  Kató Pálné jegyző 
 benyújtása véleményezése      Pető Sándor PEFTB elnök 
            
(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 tett szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a 
rászorultságtól függő igény felmérése a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgáltatók bevonásával 
folyamatban van, támaszkodva a tavalyi évben tárgyban szerzett tapasztalatokra.  Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
                                                                                                                            
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a benyújtott tárgyi 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: 
 
36/2015. (IX. 21.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtása 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 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) 
 
 

5.) Egyebek 
 
 

Kató Pálné jegyző: Az önkormányzati rendeletek közül a saját jogon alkotott rendeletek 
felülvizsgálásához kérte a Bizottság javaslatát, megjelölve a változás okát és a módosítás lényegét 2016. 
szeptember 30.-ig. 
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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 
 


