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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
mellett működő

Ügyrendi Bizottság

2009. november  09-én (hétfőn) de. 10,00 órakor
megtartott rendkívüli ülésének

Jegyzőkönyve
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Jegyzőkönyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság
2009. november 09-én (hétfőn) de. 10,00  órakor  tartott  rendkívüli 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 elnöke: 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) Rendeletek véleményezése
a) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló,
b) Lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló és a
c) A köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló rendelet

Előadó:  Kató Pálné jegyző

2) Egyebek

1) Napirend

Tárgy: Előadó:
Rendelet- tervezetek véleményezése Kató Pálné jegyző

1/a)

Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet- tervezet véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy az önkormányzat által nyújtott szociális
ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata elsősorban az Alkotmánybíróság 48/2009. (IV. 24.) AB
határozata és a Ket. 2009. október 1-jei hatályba lépése okán szükséges. Részletesen ismertette a
rendeletmódosításokat. Javasolta a rendelet- tervezet megvitatása után annak változtatás nélküli képviselő-
testület elé terjesztését.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:



Kopasz Imréné bizottság tagja: Egyetértett a rendelet módosításával, javasolta annak változtatás nélküli
képviselő- testület elé terjesztését.

Bali József bizottság elnöke: 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:

35/2009. (XI. 09.) ÜB határozat

Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet- tervezet véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

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

b)

Lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló rendelet- tervezet véleményezése

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy a Ket. hatályba lépésével összefüggően elsősorban eljárásjogi
szabályok módosítása okán kezdeményezte a rendelet 4. §-ában rögzített, az ügyfél által a kérelemhez
csatolandó mellékletek beszerzése módja változtatását. Szintén a Ket. módosítása okán válik szükségessé a
kérelmek véleményezése 30 napról 22 munkanapra való változása. A rendelet 9. §-a (2) bek. b) pontjában
és a 10. §-a (10) bekezdésében szereplő „önhibáján kívüli” szöveg törlését kezdeményezte a szociális
rendeletnél már leírt Alkotmánybírósági döntésre visszahivatkozva. A gyakorlati tapasztalok alapján a
rendelet függelékeként kiadott adatlap Ket. szabályaihoz való igazítása okán módosul, illetve kiegészül.
Javasolta a rendelet- tervezet megvitatása után annak változtatás nélküli képviselő- testület elé terjesztését.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bali József bizottság elnöke: 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:

36/2009. (XI. 09.) ÜB határozat

Tárgy: Lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló rendelet- tervezet véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított



véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

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

c)

A köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló rendelet- tervezet véleményezése

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy a rendelet- tervezetet a Ket.-hez való igazítása, szövegkörnyezet
nyelvtani pontosítása, elírások javítása okán terjesztette be véleményezésre. .Javasolta a rendelet- tervezet
megvitatása után annak változtatás nélküli képviselő- testület elé terjesztését.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bali József bizottság elnöke: 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:

37/2009. (XI. 09.) ÜB határozat

Tárgy: A köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló rendelet- tervezet véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

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

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


