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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
mellett működő

Ügyrendi Bizottság

2009. május 12-én (kedden) de. 10,00 órakor
megtartott rendkívüli ülésének

Jegyzőkönyve
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Jegyzőkönyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság
2009. május 12-én (kedden) de. 10,00  órakor  tartott  rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Bali József bizottság elnöke
Forgó János bizottság tagja
Márton Erzsébet bizottság tagja
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 mind az 5 tag jelen van, két bizottsági tag bejelentette
távolmaradását.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag
-  határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1) Csanyteleki Községi Könyvtár intézményi státuszának átalakításával való megszüntetése
véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

2) Egyebek

1) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanyteleki Községi Könyvtár intézményi státuszának Kató Pálné jegyző
átalakításával való megszüntetése véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy a képviselő- testület a 18/2009. (V. 24.) Ökt
határozatával döntött az önkormányzat által ellátott közfeladatok szervezeti formájáról, döntött arról, hogy
a községi könyvtár intézményi státuszát megszünteti és a községi könyvtár működését a polgármesteri
hivatal szervezetén belül szakfeladatként láttatja el 2009. július 1. napjától. A hivatal alaptevékenysége
kiegészítéseként elláttatja a közszolgáltatási feladatok közül a közgyűjteményi közszolgáltatási közfeladatot
az Ötv. 9. §-a (2) bekezdése felhatalmazása alapján. Hangsúlyozta, hogy nem a nyilvános könyvtári
működtetést szünteti meg az önkormányzat, hanem annak intézményi formában való ellátását.  Részletes
tájékoztatást adott az intézményi státusz megszüntetésére és szakfeladatként a Polgármesteri Hivatal
szakmai alaptevékenységén túli közszolgáltatói feladatként alapító okiratba, ill. külön megszüntető okiratba
foglalásán túli feladatok végrehajtási kötelezettségéről.

Kérdés  nem hangzott el:

Hozzászólás:



Bali József bizottság elnöke: Jogi hátterét tekintve a hatályos jogszabályoknak megfeleltetett a
beterjesztett anyag,  ezért támogatta annak szakbizottság, majd képviselő- testület elé terjesztését.

Dr. Papp Erika bizottság tagja: A jegyzővel lefolytatott előzetes egyeztetéssel győződött meg az
intézményi státusz megszüntetése jogi és feladat- ellátási következményeiről. Egyetért az előterjesztésben
foglaltakkal.

Forgó János bizottság tagja: Támogatta az előterjesztés elfogadását.

Kopasz Imréné bizottság tagja: Véleményével csatlakozott az előtte szólókhoz.

Bali József bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta fenti tárgyú rendelet hatályon kívül helyezését,
melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi
határozatát hozta meg:

10/2008.(V. 12.) ÜB határozat

Tárgy: Csanyteleki Községi Könyvtár intézményi státuszának átalakításával való megszüntetése
véleményezése

Határozat

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

javaslattételi 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


