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Jegyzőkönyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság
2009. május 26-án (kedden) 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

Távolmaradását bejelentette: Forgó János bizottság tagja
Márton Erzsébet 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 – 5 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési
szabályzata felülvizsgálatára, ill. új szabályzat megalkotására javaslat
a) Önkormányzati költségvetési szerv tevékenységének besorolása,
b) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala felhatalmazása kezdeményezése

kiegészítő tevékenység végzésére,
c) Védőnői Szolgálat tevékenységének közszolgáltatóvá való besorolása,
d) Közösségi színtér működtetése szervezeti változtatása,
e) KÉBSZ Kft alapító okirata módosítása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

2) A polgármesteri hivatal alapító okirata módosítása elfogadása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

3) A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata megalkotására javaslat
Előadó: Kató Pálné jegyző

4) A helyi közművelődésről szóló rendelet módosítása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

5) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmények Alapító Okirata módosítása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

6) Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás Alapító Okirata véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

7) Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Alapító Okirata véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző



8) Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási megállapodása módosítása
véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

9) Egyebek

1) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete és szervei Kató Pálné jegyző
szervezeti és működési szabályzata felülvizsgálata, ill. új szabályzat
megalkotása véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

a)

Önkormányzati költségvetési szerv tevékenységének besorolása véleményezése

Kató Pálné jegyző:. Napirendet ismertetve elmondta, hogy már több alkalommal ismertette a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. önkormányzatra rótt
kötelezettségét, mely kimondja, hogy a költségvetési szervet tevékenysége szerint be kell sorolni. E
besorolás a hivatal alapító okiratában fog jelentőséggel bírni. Javasolta az előterjesztésben foglaltak
elfogadását.

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

11/2008.(V. 26.) ÜB határozat

Tárgy: Önkormányzati költségvetési szerv tevékenységének besorolása

Határozat

Az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat
képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata  (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)

b)

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala felhatalmazása kezdeményezése
kiegészítő tevékenység végzésére előterjesztés véleményezése



Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal a kötelező szakmai
alaptevékenysége ellátása mellett a szabad kapacitások  kihasználása érdekében kiegészítő tevékenységként
végzi a fénymásolás, fax szolgáltatás, fűnyírás, főkaszálás és parlagfű-mentesítés, valamint
reklámtevékenység, reklámfelület biztosítását a helyi képviselő- testület 4/2009. (II. 13.) Ökt határozatában
meghatározott díjtételek mellett. Ezen kiegészítő tevékenység ellátása nem haszonszerzés céljából, nem
vállalkozási tevékenységként történik. Szintén a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. törvény (Kt.) értelmében a költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával végzett
valamennyi tevékenységét be kell sorolni 2009. június 1. napjáig. A Kt. 7. §-a (1) bekezdés b) pontja
mondja ki a kiegészítő tevékenység fogalmát. Kezdeményezte az önkormányzat hatályos SZMSZ-e
polgármesteri hivatalra vonatkozó rendelkezésében a fenti kiegészítő tevékenységgel való felhatalmazás
rögzítését és egyben annak mint szabad kapacitás kihasználását biztosító kiegészítő feladat polgármesteri
hivatal alapító okiratában való megjelenítését, a szervezeti és működési szabályzatban adott felhatalmazás
alapján. Ismertette az ide vonatkozó jogszabályhelyeket és javaslatát a Polgármesteri Hivatal besorolásának
indoklásával. Javasolta tárgyi előterjesztés megvitatás utáni elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás

Kopasz Imréné bizottság tagja: Egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal, javasolta annak elfogadását,
olyan  közkedvelt, alacsony árfekvésű tevékenység, melyet a településen élők megszoktak és hiányolnának.

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

12/2009. (V. 26.) ÜB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala felhatalmazása kezdeményezése
           kiegészítő tevékenység végzésére előterjesztés véleményezése

Határozat

Az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat
képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. §-a (2) bekezdése 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)

c)

Védőnői Szolgálat tevékenységének besorolása kezdeményezése véleményezése

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve visszautalt az előző napirendeknél ismertetett törvényi
hivatkozásokra, amelynek értelmében a védőnői szolgálatot is be kell sorolni.  A szolgálat működéséhez
szükséges egészségügyi kombinát erre a célra kialakított helyiségei, berendezései, felszerelései,
eszközállománya biztosított,  a szolgálat rendelkezik hatósági működési engedéllyel. A képviselő- testület a
településen 2 védőnői körzetet alakított ki. A védőnői feladatokat 1 fő 8 órában és 1 fő 6 órában
foglalkoztatott védőnő látja el önálló szakmai tevékenység folytatása, szakmai felügyelet mellett, részben az



OEP által biztosított pénzügyi fedezet másrészt pedig az önkormányzatunk által biztosított pénzügyi
fedezet biztosításával. A védőnői tevékenység és annak finanszírozása államháztartáson belüli szervezet
által Ötv-ben meghatározott közfeladat körébe tartozó szolgáltatás. A Kt. 17. §-a megteremti az alapító
szerv számára, hogy helyi rendeletben felhatalmazást adjon a közhatalmi tevékenységet végző költségvetési
szerv számára közszolgáltatói feladatok ellátására. E felhatalmazás alapján kezdeményezte az
önkormányzat hatályos SZMSZ- e, a fenti egészségügyi feladat keretébe tartozóan, a polgármesteri
hivatalról szóló rendelkezés kiegészítését: család- és nővédelmi egészségügyi gondozás, továbbá ifjúság-
egészségügyi gondozás közfeladattal, amelyet a közhatalmi szakmai alaptevékenységén túl, kiegészítő
jelleggel végeztet a polgármesteri hivatal alapító okiratában rögzítetten, szakfeladatként 2009. július 1.
napjától. Ismertette az ide vonatkozó jogszabályhelyeket és javaslatát a Polgármesteri Hivatal besorolására.
Javasolta tárgyi előterjesztés megvitatás utáni elfogadását.

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

13/2009. (V. 26.) ÜB határozat

Tárgy: Védőnői Szolgálat tevékenységének besorolása kezdeményezése véleményezése

Határozat

Az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat
képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. §-a (2) bekezdése 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)

d)

Közösségi színtér működtetése szervezeti változtatása véleményezése

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy a képviselő- testület SZMSZ-e 56. §-a (1)
bekezdése d) pontjában biztosított jogkörében eljárva kezdeményezte az eddig a közművelődési
megállapodásban foglaltak szerint KÉBSZ Kft által működtetett közösségi színtér feladatellátása
biztosításának visszaszervezését. Részletesen ismertette tárgyi előterjesztést. Javasolta tárgyi előterjesztés
megvitatás utáni elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Dr. Papp Erika bizottság tagja: Egyetértett a Jegyző asszony által elmondott érveléssel és javasolta az
előterjesztésben foglaltak elfogadását, figyelemmel a vonatkozó rendelettel való kapcsolódására.

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

14/2009. (V. 26.) ÜB határozat

Tárgy: Közösségi színtér működtetése szervezeti változtatásának kezdeményezése a helyi
közművelődésről szóló rendelet módosításával

Határozat

Az Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat képviselő-
testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. §-a (2) bekezdése 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)

e)

KÉBSZ Kft alapító okirata módosítása

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a bizottság tagjait a Képviselő- testület 18/2009.(IV. 24.) Ökt
határozatába foglaltakról, melyben a testület úgy döntött, hogy a 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági
társaság működését szervezeti szempontból felülvizsgálja, és a gazdasági társaság tevékenységi körét az
alapító okirata és a vonatkozó rendelet  módosításával, a közösségi színtér működtetésére kötött
közművelődési megállapodás felmondásával, a közművelődési feladatok ellátásáról szóló helyi  rendelet 3.
mellékletének hatályon kívül helyezésével, az önkormányzat kötelező közművelődési közszolgáltatási
közfeladata  polgármesteri hivatal szervezetén belüli  2009. július 1. napjától való ellátásával megváltoztatja.
A testület ugyanezen határozatával döntött arról, hogy az önkormányzat képviselő- testülete  hatáskörébe
tartozó egészséges ivóvízellátás, diákétkeztetés, intézményi étkeztetés és szociális étkeztetés, mint
közszolgáltatások feladatellátását a tulajdonában lévő gazdasági társasága működési körében hagyja, akként,
hogy a gazdasági társaság számára általa kiadott alapító okiratban a fent felsorolt 2 helyi  közszolgáltatási
feladatot a társaság további vállalkozói tevékenységi körétől elkülöníti. Elmondta, hogy e határozatnak
eleget téve az ide vonatkozó hatályos jogszabályi hivatkozásoknak megfeleltetve terjesztette be a gazdasági
társaság alapító okiratát véleményezésre. Javasolta tárgyi előterjesztés megvitatás utáni elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Dr. Papp Erika bizottság tagja: Az előterjesztés mellékleteként csatolt alapító okirat megfelel a Gt. és a
Ptk. ide vonatkozó rendelkezéseinek, így javasolta annak elfogadását.

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

15/2009. (V. 26.) ÜB határozat

Tárgy: KÉBSZ Kft alapító okirata módosítása véleményezése

Határozat



Az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat
képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. §-a (2) bekezdése 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)

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete és szervei Kató Pálné jegyző
szervezeti és működési szabályzata felülvizsgálata, ill. új szabályzat
megalkotása véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Az 1/a)-e) napirendi pontokban megtárgyaltak összefoglalva elmondta, hogy ezen
döntéseket beépítve tett javaslatot a Képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzata
módosítására, ill. új szabályzat megalkotására. Részletesen ismertette a Képviselő- testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatában kezdeményezett változtatásokat. Ismertette az ide vonatkozó
jogszabályhelyeket és javaslatát a Polgármesteri Hivatal besorolására. Javasolta tárgyi előterjesztés
megvitatás utáni elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.

Dr. Papp Erika bizottság tagja: Az előterjesztést és a rendelet- tervezetet elfogadásra javasolta.

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

16/2009. (V. 26.) ÜB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési
           szabályzata felülvizsgálata, ill. új szabályzat megalkotása véleményezése

Határozat

Az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat
képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. §-a (5) bekezdése b) pontjában
biztosított

egyetértési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

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



2) Napirend

Tárgy: Előadó:
A polgármesteri hivatal alapító okirata módosítása véleményezése Kató Pálné jegyző

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) jelentősen átalakította e tárgykörben korábban hatályos jogszabályok
tartalmát. A kt. két lépcsőben, 2009. január 1. napjával a költségvetési szervek jogállását változtatta meg,
majd 2010. január 1. napjától teljesen új gazdálkodási szabályok lépnek hatályba. A Kt. 4. §-a és az Ámr.
írja elő az alapító okirat tartalmi kellékeit, a 7. §-a pedig a költségvetési szerv alap- kiegészítő, kisegítő és
vállalkozó tevékenysége fogalmát határozza meg. Nagyon lényeges  a Kt. azon rendelkezése, miszerint: a
költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával végzett valamennyi (a törzskönyvi nyilvántartásba már
bejegyzett) tevékenységét be kell sorolni  2009. június 1. napjáig. Ennek elmaradása komoly szankciókkal
jár, mivel mulasztásos jogsértést keletkeztet és veszélyezteti a költségvetési szerv finanszírozását. Az Ámr.
10. §-a (11) bekezdése akként rendelkezik, hogy az alapító szervnek a módosított alapító okiraton kívül
egységes szerkezetben való megjelenítésről is gondoskodnia kell. Változik az eddigi felügyeleti jogot
gyakorló képviselő- testület alapítói és irányítói szervi joga és kötelezettsége és nagyobb mozgásteret enged
a közhatalmat gyakorló szerv számára azzal, hogy a Kt. 17. §-ában biztosított jogkörében eljárva,
önkormányzati rendelettel hozzá rendelheti a közszolgáltatást végző szerv tevékenységét, továbbá
kinevezési rendje mellett fel kell tüntetni a költségvetési szerv állományába tartozó foglalkoztatottak
jogviszonyának megnevezését, jelesül: köztisztviselői, közalkalmazotti, stb. Javasolta tárgyi előterjesztés
megvitatás utáni elfogadását.

Kérdés hangzott el.

Hozzászólás:

Dr. Papp Erika bizottság tagja: Támogatta az alapító okirat változtatás nélküli elfogadását.

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

17/2009. (V. 26.) ÜB határozat

Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító okirata módosítása véleményezése

Határozat

Az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat
képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. §-a (2) bekezdése 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)



3) Napirend

Tárgy: Előadó:
A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata megalkotása Kató Pálné jegyző
véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyve mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően,  a
polgármesteri hivatal szervezeti felépítését,  működési szabályait nem a képviselő- testület szervezeti és
működési szabályzata melléklete mint ügyrend, hanem önálló szervezeti működési szabályzatként jelenik
meg és történik annak alkalmazása,  melynek egyik jogszabályi háttere az államháztartás működési
rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII. 30.) Kormányrendelet (Ámr.)   13/A. §-a, és a 17. §-a
(4) bekezdése, amely rögzíti, hogy a polgármesteri hivatal gazdasági szervezetének felépítését külön
ügyrendben kell szabályozni, benne  a polgármesteri hivatal pénzügyi feladataival. Kiemelte, hogy a hivatal
szervezeti és működési szabályzata jelentősen bővül, mert itt kapott helyet a közszolgáltatást végző
könyvtár, faluház és a védőnői szolgálat „saját” szabályzata. Részletesen ismertette tárgyi előterjesztést,
kitérve a függelékként csatolt szabályzatokban foglaltakra, annak naprakészségének biztosítása feladatára,
ami folyamatos feladatot ad. Javasolta tárgyi előterjesztés megvitatás utáni elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás: Az előterjesztést és a rendelet- tervezetet elfogadásra javasolta.

Dr. Papp Erika bizottság elnöke: Az előterjesztést  elfogadásra javasolta.

Pető Sándor bizottság elnöke:  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.

18/2009. (V. 26.) ÜB határozat

Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító szervezeti és működési szabályzata megalkotása véleményezése

Határozat

Az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat
képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. §-a (2) bekezdése 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)

4) Napirend

Tárgy: Előadó:
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet Kató Pálné jegyző
véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)



Kató Pálné jegyző: Tájékoztatójában hivatkozott az előző napirendnél elmondottakra, mely szerint 2009.
július 1. napjától a polgármesteri hivatal szervezetén belül, annak alaptevékenysége végzésén túl kiegészítő
jelleggel közszolgáltatás nyújtásával a közösségi színtér működtetését a polgármesteri hivatal látja el,
melynek következtében a helyi közművelődésről szóló rendelet módosítását el kellett végezni. Részletesen
ismertette a rendeletben a szükséges módosításokat.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Kopasz Imréné bizottság tagja: Egyetértett a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet
módosításában foglaltakkal, 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 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta.

19/2009. (V. 26.) ÜB határozat

Tárgy: A helyi közművelődésről szóló rendelet módosítása véleményezése

Határozat

Az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat
képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. §-a (4) bekezdése 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)

5) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Kató Pálné jegyző
intézmények Alapító Okirata módosítása

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése az
államháztartási rendszer megújítása keretében a közpénzek felhasználásának, a közfeladatok ellátásának
átláthatóbbá, hatékonyabbá tétele és a költségvetési gazdálkodás modernizálásának megalapozása céljából
megalkotta – 2009. január 1. napjától történő hatályba lépéssel – a 2008. évi CV. törvényt, a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról (erről korábbi képviselő- testületi ülésén már részletes tájékoztatást
adott). Fenti törvény hatályba lépése okán vált szükségessé az alábbi intézmények alapító okirata
módosítása a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ, Csongrádi Kistérség Általános Iskolák, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Diákotthon és Átmenti Otthona,
Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési Intézménye. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásával kötött
Társulási Megállapodás szerint előzetes véleményezésre terjesztette be a Kistérség által fenntartott
intézmények módosított alapító okiratait. Indítványozta az előterjesztés, annak mellékleteként csatolt



Alapító Okiratok és a határozati javaslat megvitatását és 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 3 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta.

20/2009. (V. 26.) ÜB határozat

Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmények Alapító Okirata módosítása
           véleményezése

Határozat

Az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat
képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. §-a (4) bekezdése dd) 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)

6) Napirend

Tárgy: Előadó:
Délkelet- alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Kató Pálné jegyző
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Alapító Okirata
módosítása véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Hivatkozott az 4) napirendi pontnál ismertetett jogszabályra, mely ezen társulás
alapító okiratának módosítását is szükségessé tette.

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

21/2009. (V. 26.) ÜB határozat

Tárgy: Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
           Társulás  Alapító Okirata módosítása véleményezése

Határozat



Az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat
képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. §-a (4) bekezdése dd) 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)

7) Napirend

Tárgy: Előadó:
Dél- alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Kató Pálné jegyző
Alapító Okirata módosítása véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Hivatkozott az 4) napirendi pontnál ismertetett jogszabályra, mely ezen társulás
alapító okiratának módosítását is szükségessé tette.

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

22/2009. (V. 26.) ÜB határozat

Tárgy: Dél- alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás  Alapító Okirata módosítása véleményezése

Határozat

Az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat
képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. §-a (4) bekezdése dd) 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)

8) Napirend

Tárgy: Előadó:
Dél- alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Kató Pálné jegyző
Társulási Megállapodása módosítása véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)



Kató Pálné jegyző: Hivatkozott az 4) napirendi pontnál ismertetett jogszabályra, mely a társulás társulási
megállapodása módosítás alapító okiratban foglaltak szerinti módosítása okán kerül beterjesztésre.

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

23/2009. (V. 26.) ÜB határozat

Tárgy: Dél- alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodása módosítása
           véleményezése

Határozat

Az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat
képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. §-a (4) bekezdése dd) 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


