
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
mellett működő

Ügyrendi Bizottság

2009. március 27-én (pénteken) de. 10,00 órakor
megtartott soros ülésének

Jegyzőkönyve
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Jegyzőkönyv



Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság
2009. március 27-én (pénteken) de. 10,00  órakor  tartott  soros nyílt üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Bali József bizottság elnöke
Forgó János bizottság tagja
Márton Erzsébet bizottság tagja

Távolmaradását bejelentette: Kopasz Imréné bizottság tagja
Dr. Papp Erika 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 3 tag jelen van, két bizottsági tag bejelentette távolmaradását.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag
-  határozathozatal nélkül – 3 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1) Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet- tervezet
véleményezése
Előadó: Kató Pálné jegyző

2) Az önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól szóló  rendelet  hatályon kívül
helyezésének kezdeményezése
Előadó: Kató Pálné jegyző

3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló rendelet- tervezet véleményezése
Előadó: Kató Pálné jegyző

4) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására javaslat
Előadó: Kató Pálné jegyző

5) Egyebek

1) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Kató Pálné jegyző
szóló rendelet- tervezet véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)



Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy a beszámoló központi szabályozókban
megadott szempontokra épül, mely átfogó képet nyújt önkormányzatunk 2008. évi gazdálkodásáról.
Részletesen ismertette a beszámolóban foglaltakat, majd javasolta a rendelet módosításáról szóló tervezet
megvitatás utáni elfogadását és annak – változtatás nélküli – testület elé terjesztését.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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 3 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta.

5/2008.(III. 27.) ÜB határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet- tervezet
véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság 2009. március
27-én napirendje keretében megtárgyalta Csanytelek Község Önkormányzata 2008. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló előterjesztést, melyre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi:

Az előterjesztett rendelet- tervezet

- az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. §-a, az
Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól
szóló 249/2000.(XII. 25.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak, valamint a
helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelel, a beterjesztő a fenti jogszabályoknak megfelelően
készítette el tárgyi rendelet-tervezetét, továbbá

- a rendelet- tervezet megfelel a jogalkotásról szóló (Jat.) többször módosított 1987. évi XI.
törvényben  foglalt előírásoknak.

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

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

2) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól Kató Pálné jegyző
szóló rendelet hatályon kívül helyezésének kezdeményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Elmondta, hogy az önkormányzat 2007. augusztusában átadta az általa alapított
szociális intézmény fenntartói jogát a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján és kétoldalú megállapodás
szerint a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának így nem direkt, hanem közvetett módon hoz döntést
az intézményre vonatkozóan a Társulási Tanács által. Tekintettel arra, hogy a szociális intézményben
nyújtandó kötelező alapszolgáltatások és szakosított ellátások igénybe vétele feltételeit az Szt. szabályozza,



ezért  rendeletben való megismétlése indokolatlan, az AB döntése értelmében felesleges is, mivel
túlszabályozáshoz vezet. Kezdeményezte fenti tárgyú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését és
új más tárgyú, az Szt. felhatalmazása szerinti rendelet alkotását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bali József bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta fenti tárgyú rendelet hatályon kívül helyezése
kezdeményezését, melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag 3 igen szavazattal egyetértett azzal,
és az alábbi határozatát hozta meg:

6/2009.(III. 27.) ÜB határozat

Tárgy: Az önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól szóló  rendelet hatályon kívül helyezése
véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta az önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól szóló  rendelet hatályon
kívül helyezése előterjesztést, melyet az SZMSZ 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)

3) Napirend

Tárgy: Előadó:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,  Kató Pálné jegyző
igénybevételéről, és a fizetendő térítési díjakról szóló
rendelet tervezet véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a Társulási Tanácsnak nincs
rendeletalkotási joga, ezért döntéseit a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. törvény 13. §-a értelmében határozat formájában hozza meg, ugyanakkor az Szt. a
szociális intézmény fenntartója számára rendeletben való szabályozást ír elő. Az önkormányzás jogán a
szociális intézményben nyújtandó szolgáltatások igénybevételének díjtétele rendeletben való megállapítása
nem vitatható el a település önkormányzatától. A túlszabályozás elkerülése érdekében javasolta, hogy a
társulási tanács által jóváhagyandó, a helyi képviselő- testület által elfogadásra javasolt intézményi szakmai
programot emelje be a képviselő- testület tárgyi rendeletbe. Ezzel eleget tesz a képviselő- testület az Szt.
szerinti rendeletalkotási kötelezettségének és biztosítja az intézmény működési engedélyéhez szükséges
alapiratok társulási tanács általi jóváhagyása lehetőségét és minden társult önkormány intézménye egységes
szerkezeti feladat- ellátását az adott szociális intézmény szakmai programja révén.
Ahhoz, hogy a szociális intézmény feladat-ellátása finanszírozható legyen, szükséges a szociális
szolgáltatásokat igénybevevők szociális helyzetéhez és anyagi, jövedelmi viszonyaihoz igazodó intézményi
térítési díj kiszabása, amelyet az árak és díjak megállapítására vonatkozó törvény értelmében jogszabályban
rögzítetten kell érvényre juttatni. Ismertette az intézményi térítési díjak megállapítására vonatkozó
szabályokat. Javasolta a rendelet- tervezet megvitatás utáni elfogadását és annak – változtatás nélküli –
szakbizottságok, majd testület elé terjesztését, a háttérszámítások függelékben való csatolásával.



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bali József bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett rendelet- tervezet változtatás nélküli
szakbizottságok 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 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül)
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta.

7/2009.(III. 27.) ÜB határozat

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, igénybevételéről és fizetendő térítési
díjakról szóló rendelet- tervezet  véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi rendelet- tervezetet, melyet az SZMSZ 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

4) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló Kató Pálné jegyző
rendelet módosítására javaslat

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Hangsúlyozta, hogy az évek óta bevett gyakorlatot erősítve ismét egységes
szerkezetbe terjesztette be tárgyi rendelet- tervezetet megvitatásra és javaslattételre, melynek módosítását
az Szt. aktuális változásai tették szükségessé. Felhívta a bizottság tagjai figyelmét, hogy a könnyebb
eligazodás érdekében a módosításokat dőlt betűvel jelezte. Részletesen ismertette a változásokat. Javasolta
a rendelet- tervezet megvitatás utáni elfogadását és annak  változtatás nélküli szakbizottságok és  testület
elé terjesztését.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bali József bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett rendelet- tervezet változtatás nélküli 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.

8/2009.(III. 27.) 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 rendelet- tervezetet, melyet az SZMSZ 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


