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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
mellett működő

Ügyrendi Bizottság

2009. február 09-én (hétfőn) de. 10,00 órakor
megtartott soros ülésének

Jegyzőkönyve

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jegyzőkönyv



Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság
2009. február 09-én hétfőn) de. 10,00  órakor  tartott  soros nyílt üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Bali József bizottság elnöke
Kopasz Imréné bizottság tagja
Dr. Papp Erika bizottság tagja
Márton Erzsébet bizottság tagja

Távolmaradását bejelentette: Forgó János bizottság tagja

Tanácskozási joggal megjelent: Kató Pálné Jegyző
Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,

jegyzőkönyvezető

Bali József bizottság tagja: Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mert a bizottság tagjai közül  4 tag jelen van, egy bizottsági tag bejelentette távolmaradását.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag
-  határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2009. évi költségvetési rendelet-tervezete
véleményezése
Előadó: Kató Pálné jegyző

2) Az önkormányzat képviselő- testülete által köztisztviselőkkel szemben támasztott    teljesítmény-
követelmények alapját képező 2009. évi  célkitűzések meghatározása
Előadó: Kató Pálné jegyző

3) Törvényességi észrevételre intézkedési javaslat
Előadó: Kató Pálné jegyző

4) Egyebek

1) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2009. Kató Pálné jegyző
évi költségvetési rendelet- tervezete véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi
XXXVIII. tv. 71. §-a alapján terjeszti az önkormányzat 2009. évi tervezett gazdálkodásáról szóló
költségvetési rendelet- tervezetet a bizottság elé.  Emlékeztette a bizottság tagjait arra, hogy 2007.
augusztus 1-től az alapfokú oktatási, nevelési és szociális alapszolgáltatási és szakellátási feladatok, valamint
a belső ellenőrzés ellátása vonatkozásában már korábban csatlakozott az önkormányzat a Csongrádi
Kistérség Többcélú Társulásához. Ezen intézmények alap költségvetése nem a helyi önkormányzati



költségvetés része, költségvetésünkben a három tagintézményhez kapcsolódóan támogatás értékű kiadások
jelennek meg. A költségvetési rendelet- tervezet összegzései, részletező mellékletei az azt megalapozó
bevételi-, és kiadási előirányzatok a képviselő- testület által elfogadott költségvetési koncepció és rövid-
közép- és hosszú-távú fejlesztési program alapján került kidolgozásra, figyelembe véve a hatályos
költségvetési törvény adta kereteket és az egyéb szakágazati jogszabályokból adódó kötelezettségeket is.
Elmondta, hogy a könyvvizsgáló  véleményezte a rendelet- tervezetet és megállapította, hogy az
összhangban van a jogszabályi előírásokkal, a bevételi és kiadási előirányzatok biztosítják a költségvetés
egyensúlyát. A rendelet- tervezet alapján az önkormányzat 2009. évi pénzügyi helyzete konszolidált, hitel
igénybevételére hiány miatt nincs szükség, az egyensúly biztosítása reálisan megvalósítható, rendelkezik
tartalékkal.
A  rendelet-  tervezet  a  Magyar  Köztársaság  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  2008.  évi  CII.  tv.  és  az
államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 71. §-a, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt
jogosítvánnyal élve és annak megfelelően készült el, megfelel a jogalkotásról szóló többször módosított
1987. évi XI. törvényben foglalt előírásoknak.
Kezdeményezte a rendelet- tervezet megvitatása utáni elfogadását, annak Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, majd képviselő- testület elé terjesztését –
változtatás nélküli – elfogadásra.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Dr. Papp Erika bizottság tagja: Elmondta, hogy a költségvetési rendelet- tervezet a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelően készült el, javasolta annak elfogadást Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé terjesztését pénzügyi szakmai előkészítő-
javaslattevő vitára, majd közmeghallgatás elé elfogadásra.

Bali József bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett költségvetési rendelet- tervezet Pénzügyi
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és 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 4 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta.

1/2009. (II. 09.) ÜB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendelet- tervezete véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet- tervezetében foglaltakat, melyre
vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi:

- a rendelet- tervezetet a beterjesztő a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008.
évi  CII.  tv.  és  az  államháztartásról  szóló  többször  módosított  1992.  évi  XXXVIII.  tv.  71.  §-a,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. (Ötv) 16. § (1)
bekezdésében foglalt jogosítvánnyal élve és annak megfelelően készítette el tárgyi rendelet-
tervezetét,

- a rendelet- tervezet megfelel a jogalkotásról szóló többször módosított 1987. évi XI. tv. (Jat.)
előírásainak,

- tartalmazza a 2009. évre vonatkozó rövid távú önkormányzati gazdasági program szerint
meghatározott feladatok anyagi kihatásait,

- a könyvvizsgáló a rendelet- tervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak ítélte és „független
könyvvizsgálói hiteles véleményt” bocsátott ki.



Az Ügyrendi Bizottság a rendelet- tervezetet alkalmasnak tartja, az önkormányzat és szervei szervezeti és
működési szabályzata 27. § (4) bekezdése b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva Pénzügyi
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé terjesztésre pénzügyi szakmai
előkészítő- javaslattevői vitára, majd képviselő- testület elé közmeghallgatás keretében  – változtatás nélküli
– elfogadásra.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyző és általa
Képviselő- testület tagjai (Helyben)
PEFTB tagjai (Helyben

2) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat képviselő- testülete által köztisztviselőkkel Kató Pálné jegyző
szemben támasztott teljesítménykövetelmények alapját képező
2009. évi célkitűzések meghatározása

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve hivatkozott a köztisztviselők jogállásáról szóló többször
módosított 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) és (5) bekezdésére, amely alapján meg kell határozni azokat a
célkitűzéseket a képviselő- testületnek, amelyek a köztisztviselőkkel szemben támasztott
teljesítménykövetelmények alapját képezik. A teljesítményértékelés legfőbb célja, hogy a köztisztviselők
szakmai munkájának színvonala emelkedjen, munkájukat az önkormányzati szándékkal, ill. közigazgatási
céljaival összhangban végezzék. Kiemelte, hogy az előterjesztéshez csatolt határozati javaslat
összeállításakor a rendelkezésére álló szakmai anyagokat vette figyelembe, többek között a köztisztviselők
egyéni munkateljesítményének értékeléséről szóló módszertani ajánlást és a Képviselő- testület rövid-,
közép és hosszú távú fejlesztési programjáról szóló határozatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bali József bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből
megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta
azt és az alábbi határozatot hozta:

2/2009.(II. 09.) ÜB határozat

Tárgy: Az önkormányzat  Képviselő- testülete által köztisztviselőkkel szemben támasztott
teljesítménykövetelmények alapját képező 2009. évi célkitűzések meghatározása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet a jegyző előterjesztésének megfelelően az SZMSZ 27.
§-a (2) bek. dd) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva, változatlan tartalommal és formában

terjeszt elfogadásra a Képviselő- testület elé.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyző és általa



Képviselő- testület tagjai (Helyben)

3) Napirend

Tárgy: Előadó:
Törvényességi észrevételre intézkedési javaslat Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Részletesen ismertette tárgyi előterjesztést.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Dr. Papp Erika bizottság tagja: A törvényességi észrevétel elutasítása mellett érvelt elfogadva a jegyzői
előterjesztésben foglaltakat.

Bali József bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből
megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta
azt és az alábbi határozatot hozta:

3/2009.(II. 09.) ÜB határozat

Tárgy: Törvényességi észrevétel elutasítására javaslat

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet a jegyző előterjesztésének megfelelően az SZMSZ 27.
§-a (2) bek. dd) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva, a törvényességi észrevétel elutasítását

javasolja a képviselő- testületnek.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyző és általa
Képviselő- testület tagjai (Helyben)

Egyebek

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy 2009. 02. 01-jén hatályba lépett több, a
hivatal működését befolyásoló jogszabály, amely az általa, (központi jogszabályban előírt kötelezettségének
elegettevően) kiadott szabályzatok módosítását vonja maga után. Így pl. az intézmények alapító okiratának
módosítása, a közérdekű adatok megjelenítése az önkormányzat honlapján stb. Önkormányzati rendeletek,
szabályzatok jogszabályváltozáson alapuló módosítását a következő üléseken terjeszti a Bizottság elé.

Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Bali József bizottsági elnök megköszönte az
ülésen megjelentek részvételét és az ülést befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.



Bali József Kató Pálné
ÜB elnök jegyző


