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Jegyzőkönyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. április 09-én (pénteken) du.13,00 
              órakor  tartott  soros nyílt testületi üléséről.

Az ülés helye  :   Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Forgó Henrik polgármester
Mucsi István alpolgármester
Bali József képviselő
Széll Csabáné képviselő
Forgó János képviselő
Pető Sándor képviselő

Távolmaradását bejelentette: Majzik József képviselő
Balog Károly képviselő
Gyöngyiné Mészáros Erzsébet képviselő
Márton Erzsébet képviselő

Tanácskozási joggal jelent meg: Kató Pálné Jegyző
Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető, 

jegyzőkönyvezető
Csányi László adó- és pü. irodavez.h.
Patainé Gémes Tímea szociálisiroda vezetője
Varga Jánosné könyvvizsgáló

Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte  a  megjelent  képviselőket és az  ülésen tanácskozási  joggal 
résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai 
közül  6  képviselő  jelen  van,  4  képviselő  távolmaradását  bejelentette.  Szavazásra  bocsátotta  az  ülés  
napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő testület külön-külön szavazással egyhangúlag  - 
határozathozatal nélkül – 6 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető Sándor
            PEFTB elnök

2.) Az önkormányzatnál  a belső ellenőr által  2009.  évben végzett  ellenőrzésről  szóló összefoglaló 
jelentés elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

3.) Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradvány felosztása jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2010. évi közbeszerzési terve elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

5.) Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök

6.) Egyebek
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1) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Forgó Henrik polgármester
szóló rendelet megalkotása Kató Pálné jegyző

Bali József ÜB elnök
Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó  Henrik  polgármester: Napirendet  ismertetve  elmondta,  hogy  a  beszámoló  központi 
szabályozókban  megadott  szempontokra  épül,  mely  átfogó  képet  nyújt  az  önkormányzat  2009.  évi  
gazdálkodásáról.  Részletesen ismertette  a  beszámolóban foglaltakat,  a  megvalósult  beruházásokat,  a  jó 
gazda gondosságára jellemző módon való gazdálkodásból eredő előnyöket. Javasolta a rendelet tervezet 
megvitatás  utáni  elfogadását.  Szólt  az  önkormányzat  és  a  hivatal  2009.  évi  feladatainak  végrehajtását 
megnehezítő körülményekről és annak ellensúlyozására tett intézkedésekről, annak eredményeiről. 

Kató Pálné jegyző: Hozzáfűzte, hogy tárgyi  előterjesztést  az  Ügyrendi Bizottság és a  Pénzügyi Ellenőrző,  
Foglalkoztatáspolitikai  és  Településfejlesztési  Bizottság  napirendje  keretében  tárgyalta  és  változtatás  nélküli 
elfogadásra terjesztette azt a képviselő- testület elé. Tájékoztatást adott a formainak tűnő, de a rendelet 
tartalmiságát befolyásoló jogszabályszerkesztésről szóló hatályos IRM rendeletben foglaltakról, kiemelve, 
hogy a beterjesztett  rendelet-  tervezet a  fent elmondottakhoz igazítottan,  annak megfeleltetett  módon 
készült el.  Nagy jelentőséget tulajdonított  a könyvvizsgálói  jelentésben foglaltaknak és a belső ellenőri 
összefoglaló jelentésben rögzítetteknek, mely leképezi a 2009. évi gazdálkodás minőségét. Indítványozta a 
rendelet- tervezet változtatás nélküli elfogadását.

Forgó  Henrik  polgármester:  Megköszönte  mindenkinek  a  munkáját,  aki  részt  vett  a  beszámoló 
elkészítésében,  a  feladatok  megvalósításában.   Felkérte  Varga  Jánosné  könyvvizsgálót,  a  költségvetési 
rendelet- tervezettel kapcsolatos észrevétele megtételére.

Varga Jánosné könyvvizsgáló:  Elmondta, hogy a 2009. december 31.-i  fordulónapra elkészített éves 
beszámoló és zárszámadási rendelet-tervezetet a könyvvizsgálat keretében elvégzendő feladatok szerint 
úgy,  mint  az  önkormányzat  befektetett  eszközeinek,  készletállományának,  pénzeszközeinek, 
követeléseinek  és  kötelezettségeinek,  pénzmaradványának  és  eredményének  vizsgálata,  a  vagyoni-  és 
pénzügyi  helyzet  elemzése  általa  megtörtént.  Megállapította,  hogy  a  beterjesztett  rendelet-  tervezet  és 
kapcsolódó  mellékletei  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  249/2000.  (XII.  24.) 
Kormányrendeletben  előírtaknak  megfelelően  készült  el.  A  könyvvizsgálat  szükségességét  az 
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (2) bekezdése írja elő. Hangsúlyozta, hogy a  
tervezet  az  önkormányzat  gazdálkodásának  általános  megítéléséhez,  a  valós  helyzet  megismeréséhez 
elegendő információt nyújt. Az önkormányzat 2009. évi pénzügyi helyzete a lehetőségekhez képest stabil, a hiányt le  
tudta dolgozni, mely példa értékű a jelenlegi állami forrásszabályozási környezetben. A gazdálkodáshoz újabb hitelt 
nem vett fel, vagyona nőtt a beruházások és felújítások miatt, a zárszámadási előterjesztés tartalmazza a 
vagyonkimutatást.  A könyvvizsgálat során megállapította, hogy az egyszerűsített éves beszámoló 
összeállítása  a  jogszabályi  előírásoknak  figyelembevételével  történt,  ezért  azt  hitelesítő 
záradékkal látta el.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Mucsi István alpolgármester: Megállapította, hogy az önkormányzat 2009. évi gazdálkodása a képviselő- 
testület iránymutatását tükrözi. Elfogadásra javasolta a beszámolót.
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Forgó  Henrik  polgármester: Szavazásra  bocsátotta  az  írásban  kiadott  rendelet-tervezetet,  melyből 
megállapította,  hogy  a  képviselő-  testület  egyhangúlag  6  igen  szavazattal  (ellenszavazat  és  tartózkodás 
nélkül) egyetértett azzal, és megalkotta az önkormányzat  2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló 4/2010. (IV. 09.) önkormányzati rendeletét. 

2) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzatnál  a belső ellenőr által 2009.  évben végzett Forgó Henrik polgármester
ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés elfogadása Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó  Henrik  polgármester:  Ismertette  a  belső  ellenőr  által  2009.  évben  végzett  belső  ellenőrzési 
tevékenységről szóló beszámolót. Emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy a belső ellenőri összefoglalóba 
szereplő ellenőrzésekről  az  elmúlt  év folyamán minden ellenőrzés  megtörténte  után a képviselők már 
kaptak tájékoztatást. Utalt a beterjesztés jogszabályi hátterére, melynek eleget téve emlékeztetett egy másik 
fontos elemre, a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakra is. Megnyugtatónak ítélte az ellenőrzésről készült  
összefoglaló jelentésben foglaltakat.

Kató  Pálné  jegyző:  Elmondta,  hogy  tárgyi  előterjesztést  a  Pénzügyi  Ellenőrző,  Foglalkoztatáspolitikai  és  
Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a 
képviselő- testület elé.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Pető Sándor képviselő:  Véleménye szerint  komoly hivatali  munkavégzést  takar az ellenőrzés szerinti 
pozitív megítélés.

Forgó Henrik polgármester:  Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot,  melyből  megállapította,  hogy  a  képviselő-testület  egyhangúlag  6  igen  szavazattal  egyetértett  
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

16/2010. (IV. 09.) Ökt határozat

Tárgy: Az önkormányzatnál a belső ellenőr által 2009. évben végzett ellenőrzésről szóló összefoglaló 
jelentés elfogadása

Határozat

Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-  testülete  napirendje  keretében megtárgyalta  Csanytelek 
Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál 2009. évben belső ellenőr által végzett ellenőrzéseiről  
készült belső ellenőrzési összefoglaló jelentést, melyet változtatás nélkül elfogad.

Határozatról értesítést kap:
Képviselő- testület tagjai (Helyben)
Juhász Lejla belső ellenőr (Szatymaz)
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző és általa
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
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Irattár

3.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradvány felosztása Forgó Henrik polgármester
jóváhagyása Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFTB elnök
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester:  Elmondta, hogy a 2009. év költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet- 
tervezet részeként meghatározásra került az önkormányzat előző évi pénzmaradványa, melynek összege 
15.616.364.-Ft, melyből 9.000.000,- Ft lekötött pénzmaradvány, 6.616.364,- Ft szabadon felhasználható 
forráskeret. Javasolta, hogy az igénybe vehető pénzmaradványból 1.470.000,- Ft átadott pénzeszközként a  
Szent László Általános Iskola felújításával összefüggő Önkormányzati Minisztériumi pályázat saját forrás 
kiegészítésére, 4.146.364,- Ft fejlesztési tartalékkeret kiegészítéseként, 1.000.000,- Ft általános működési  
tartalék keret kiegészítéseként kerüljön felosztásra. Részletesen indokolta javaslatát.

Kató  Pálné  jegyző:  Elmondta,  hogy  tárgyi  előterjesztést  a  Pénzügyi  Ellenőrző,  Foglalkoztatáspolitikai  és  
Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a 
képviselő- testület elé.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester:  Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot,  melyből  megállapította,  hogy  a  képviselő-testület  egyhangúlag  6  igen  szavazattal  egyetértett  
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

17/2010. (IV. 09) Ökt határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradvány felosztása jóváhagyása

Határozat

1.) Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-  testülete  az  önkormányzat  2009.  évi 
pénzmaradvány  összegét  15.616.364.-  Ft-ban  (azaz:  Tizenöt-  millió  hatszáztizenhatezer  –
háromszázhatvannégy  forintban)  hagyja  jóvá,  melyből  a  lekötött  pénzmaradvány  összege 
9.000.000.- Ft, (azaz: Kilen-millió forint) költségvetésének a szabadon felhasználható forráskerete 
6.616.364.- Ft (azaz: hatmillió-hatszáztizenhatezer-háromszázhatvannégy forint).

A  lekötött  pénzmaradványból  5.000.000.-  Ft  (azaz:  öt-millió  forint)  a  2010.  évi  költségvetési 
rendelet eredeti előirányzatai között a fejlesztési alap forrásaként, 4.000.000.- Ft (azaz: négy-millió 
forint) pedig működési kiadások fedezeteként került figyelembe vételre.

2.) A Képviselő- testület  az 1) pontban rögzített  szabad pénzmaradvány keretét  az alábbi célokra 
különíti el:

a) Fejlesztési célú támogatásértékű kiadás (Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása részére) 
átadott  pénzeszközként  a  Szent  László  Általános  Iskola  felújításával  összefüggő 
Önkormányzati Minisztériumi pályázat saját forrás kiegészítésére 1.470.000.- Ft-os (azaz: 
egymillió-négyszázhetvenezer forint) kerettel.

b) Fejlesztési tartalék keret kiegészítés 4.146.364.- Ft (azaz: négymillió-száznegyvenhatezer-
háromszázhatvannégy forint).

c) Általános működési tartalék keret kiegészítéseként 1.000.000.- Ft (azaz: egymillió forint).
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3.) A Képviselő- testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, és általa az Adó- és Pénzügyi Iroda vezetőjét,  
hogy  a 2.  pontban rögzített  előirányzat  változásokat  az  önkormányzat  2010.  évi  költségvetési 
rendelete módosításakor építse be és terjessze azt a Képviselő- testület elé.

Végrehajtás határideje: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester

              Kató Pálné jegyző
       Beszámolás határideje: az I. félévi költségvetési beszámoló beterjesztésének időpontja
       

Határozatról értesítést kap: 
- Képviselő- testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
- Irattár

4.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete Forgó Henrik polgármester
2010. évi közbeszerzési terve elfogadása Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFTB elnök
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó  Henrik  polgármester: Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  a  közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi 
CXXIX. törvény 22. §-a (1) bekezdése d) pontja szerinti ajánlatkérőkén a Kbt. 5. §-a értelmében évente 
közbeszerzési tervet kell készítenie az önkormányzatnak az adott év április 15-éig.  

Kató  Pálné  jegyző:  Ismertette  a  közbeszerzési  törvény  2010.  év  jogszabály  szerinti  közbeszerzési 
értékhatárait. Elmondta, hogy ezek figyelembe vételével készült el a közbeszerzési terv. Hozzáfűzte, hogy 
tárgyi  előterjesztést  a  Pénzügyi  Ellenőrző,  Foglalkoztatáspolitikai  és  Településfejlesztési  Bizottság napirendje 
keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a képviselő- testület elé.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester:  Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot,  melyből  megállapította,  hogy  a  képviselő-testület  egyhangúlag  6  igen  szavazattal  egyetértett  
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

18/2010. (IV. 09.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2010. évi közbeszerzési terve elfogadása 

Határozat

1.) Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  tárgyi  előterjesztésben 
foglaltakat a Pénzügyi Ellenőrző és Foglalkoztatás-politikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatát 
is  figyelembe véve  és rögzíti,  hogy a hatályos  rövid,  közép,  és hosszú-  távú gazdasági  program, 
valamint  a  2010.  évi  önkormányzati  költségvetésben  eredeti  előirányzatként  megjelölt  fejlesztési 
célkitűzések alapján indokolt konkrét intézkedés kezdeményezése, így az idei költségvetési évben – 
eredetben – közbeszerzési terv készítésére kerül sor. 

2.) A  Képviselő-  testület  az  önkormányzat  2010.  évi  közbeszerzési  tervét  e  határozathoz  csatolt  1. 
melléklet szerint hagyja jóvá.

3.) Az önkormányzat középtávú terveiben szereplő célkitűzések megvalósításához kapcsolható esetleges 
évközi pályázati lehetőségek, illetve konkrét pályázati döntések okán felmerülő évközi módosítások 
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esetére felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy a konkrét döntésekhez kapcsolódóan évközi módosításként 
terjessze a Képviselő- testület elé az aktuálissá váló terv esetleges módosítását.

Végrehajtási határideje: folyamatos
Felelős: Kató Pálné jegyző
Beszámolási határidő: szükség szerint

 
Határozatról értesítést kap:
- Képviselő- testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
- Irattár 

 

5.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának Forgó Henrik polgármester
alakulásáról szóló beszámoló elfogadása Kató Pálné jegyző

Pető Sándor PEFTB elnök

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Forgó  Henrik  polgármester:  Ismertette  a  képviselő-  testület  tagjaival  Dr.  Koncz  József 
kapitányságvezető Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról szóló beszámolóját, 
amely  a kapitányság 2009. évben végzett munkáját és a 2010. évi célkitűzéseit tartalmazza. 

Kató  Pálné  jegyző:  Elmondta,  hogy  tárgyi  előterjesztést  a  Pénzügyi  Ellenőrző,  Foglalkoztatáspolitikai  és  
Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a 
képviselő- testület elé.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Forgó Henrik polgármester:  Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot,  melyből  megállapította,  hogy  a  képviselő-testület  egyhangúlag  6  igen  szavazattal  egyetértett  
azzal, és az alábbi határozatát hozta meg.

19/2010. (IV. 09.) Ökt határozat

Tárgy: Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról szóló beszámoló elfogadása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete napirendje keretében megtárgyalta a Csongrádi 
Kistérség  közrendjének  és  közbiztonságának  alakulásáról  szóló  beszámolót,  melyet  változtatás  nélkül 
elfogad.

Határozatról értesítést kap:
Képviselő- testület tagjai (Helyben)
Dr. Koncz József kapitányságvezető (Csongrád)
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyző és általa
Irattár

Egyéb tájékoztatás
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Kató  Pálné  jegyző: Tájékoztatást  adott  az  önkormányzat  helyi  adó  bevételeinek  alakulásáról,  az 
adóhátralékokról,   a  tett  és  teendő  intézkedésekről.  Elmondta,  hogy  az  adóbefizetés  az  éves  tervhez 
viszonyítottan nem érte el a 40 %-ot, legrosszabbul a kommunális adóbefizetés teljesült.  
Említést  tett  az  önkormányzatot,  és  a  hivatal  működését,  valamint  a  lakosság  számos  rétegét  érintő 
központi jogszabályok változásairól, melyről szóló tájékoztatását – esetenként jogértelmezéssel - a helyi 
Hírmondóban folyamatosan közzétesz.

Forgó  Henrik  polgármester:  Megköszönte  az  ülésen  megjelentek  részvételét,  s  mivel  további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester jegyző
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