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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. december 13-án (kedden) 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 költségvetési rendeletének módosítása  véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
2.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 

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

3.) Egyebek 
 

1.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetési  Kató Pálné jegyző 
 rendeletének módosítása véleményezése      Forgó János ÜB elnök 
           
 (Tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve  mellékletét képezi.) 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Indítványozta az előterjesztés megvitatása után annak változtatás nélküli elfogadását és képviselő-testület 
elé terjesztését. 
 
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 nem hangzott el. 
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Hozzászólás: 
 
Berkecz József bizottság elnökhelyettese: Támogatta a beterjesztett rendelet-tervezet elfogadását és 
Képviselő-testület elé terjesztését. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását, 
annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyből megállapította, hogy a 
bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:  
 
49/2016. (XII. 13.) PEFTB határozat 
 
Tárgy:  Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 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  

 
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 szervezeti és működési szabályzatáról szóló   Kató Pálné jegyző 
 14/2015. (XI. 27.) 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 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 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: 
 
50/2016. (XII. 13.) PEFTB határozat 
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Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2015. (XI. 27.) 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. § (2) bekezdés 
c) 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 

 
Tárgy: A Polgármester jutalmazása 
 
Kató Pálné jegyző: Emlékeztette a Bizottság Tagjait az SzMSz 24. § (1) bek. bl) pontjában foglaltakra, 
miszerint ez a Bizottság jogosított javaslattételre a Polgármester úr évi jutalmazására vonatkozóan. 
Kezdeményezte a javaslattételi eljárás lefolytatását. 
Tájékoztatást adott több olyan új és módosított központi jogszabály változásáról, amely az 
önkormányzatot rendeletek alkotására kötelezi, így pl. a településképi, (arculati kézikönyv miatt) az új 
COFPOG rendszer okán, a megszűnő társulások SzMSz módosítást igényelnek, a szilárdhulladék 
közszolgáltatást végző változása, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése díjtétele 
módosítása miatt 2017. január-márciusában. 
 
Berkecz József bizottság elnökhelyettese: Bejelentette, hogy a helyi általános iskolában annyira 
megváltozott a tanulói állomány személyi összetétele, hogy az már ellehetetleníti a tanítást, ezért sok szülő 
döntött és dönt úgy, hogy másik tanintézménybe íratja gyermekét. Ez előre vetít olyan folyamatokat, ami a 
felső tagozat megszüntetéséhez vezethet. A tornaterem sportcélú használatáért 5.000.-Ft óradíjat akar 
beszedni az iskola fenntartói jogát gyakorló. Méltánytalan lenne a tulajdonossal és a település lakosságával 
szemben ez a magas összeg érvényesítése. 
 
Válasz: 
 
Kató Pálné jegyző: 2017. január 01.-től minden általános iskola fenntartása állami kézbe kerül az 
önkormányzatokról, ami településünkön már 2017. január 01. napjával végbement. Erről megállapodást 
kötött az önkormányzat, amely többek között felhatalmazza közösségi rendezvények esetén a tornaterem 
térítésmentes igénybevételére. Nem tud arról, hogy e megállapodás módosítását kezdeményezte volna a 
szerződéses partner. Tudomása szerint Polgármester úr tárgyalt ebben a kérdésben az illetékessel, döntés 
még nem született, mivel a viszonosság elvét alkalmazva, egymással szembeni követelést elszámolva ki 
lehet hozni 0-ra a  a tornaterem óradíját, vagy egy méltányolható összegben meg lehet állapodni. Az 
általános iskolás gyermekek létszámát a nevelőszülői hálózat keretébe tartozók településen élő 75 gyermek 
mesterségesen alakítja át, amely ellen nincs jogi eszköz. Sajnos megélhetési forrás lett a nevelőszülővé 
válás.  
Szólt még a hivatal köztisztviselői  idei évi jutalmazásáról, amelyet az önkormányzat és a Társulás (Atmöt) 
2016. évi költségvetése terhére jog kifizettetni, melyhez kérni fogja a Polgármester úr egyetértését.  
Említést tett a 2017. évi központi költségvetésről szóló törvény 59. §-a szerinti lehetőségről, miszerint a 
képviselő-testület az önkormányzat rendeletével megemelheti a köztisztviselők illetmény alapját, melyet 
csak részben ugyan, de enyhítők lennének a 8 éve befagyasztott illetmények összegére. Erre annál is 
inkább szükség van, hogy központi intézkedésre 10 köztisztviselőből 6 főnél fog a garantált 
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bérminimumra emelkedni a havi illetmény, ami a kimaradt 4 főre bérfeszültséget okoz. Az önkormányzat 
költségvetése terveit készítőjeként legalább 25 %-os eltérítésre fog javaslatot tenni, ami 8 évre 
visszamenőleg számítva évi 3 %-ot eredményez, ami a túlzónak nem nevezhető. Kérte a Bizottság 
támogatását abban is, hogy a személyi illetményben részesülőkről sem feledkezzenek meg, figyelemmel a 
Polgármesterek illetménye központi emelésével összhangban. 
Említést tett a helyi adók behajtása terén elért eredményekről, ami plusz szabad pénzügyi forrást hoz az 
önkormányzat éves költségvetésében, amely fedezetet nyújt a köztisztviselők éves jutalomkeretére és alapja 
lehet az illetmények emelésének. 
Megköszönte a Bizottság hivatali köztisztviselőkkel és személyével való jó munkakapcsolatot, az 
együttműködést és kellemes ünnepeket kívánva. 
 
 
A Bizottság kötetlen beszélgetés formájában vitatta meg a jegyző által a Polgármester úr jutalmazására 
irányuló kezdeményezését, melyről döntést nem hozott, azt határozatba nem foglalta. 
A Bizottság tudomásul vette a jegyző által tett bejelentésben foglaltakat. 

 
 
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 
 


