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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
mellett működő

Ügyrendi Bizottság

2009. július 08-án (szerdán) de. 10,00 órakor
megtartott rendkívüli ülésének

Jegyzőkönyve
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Jegyzőkönyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság
2009. július 08-án (szerdán) 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) A polgármesteri hivatal alapító okirata módosítása véleményezése
Előadó: Kató Pálné jegyző

2) Csongrád és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati társulás megszüntetése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

3) Egyebek

1) Napirend

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

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a Bizottság tagjait arról, hogy a 2009. május 29. napján a képviselő-
testület által elfogadott 25/2009. (V. 29.) Ökt határozatot (Polgármesteri Hivatal alapító okirata)
megküldte a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának a törzskönyvi nyilvántartásba
való bejegyzés céljából. Az Államkincstár a 06/354491/9/2009. számon törzskönyvi nyilvántartásba
vételre vonatkozóan hiánypótlási felhívást tett. A hiánypótlási felhívásban foglaltak figyelembe vételével az
alapító okirat  módosítását javasolta. Részletesen ismertette a módosításokat.

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.

24/2009. (VII. 08.) 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)

2) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csongrád és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Kató Pálné jegyző
Társulás megszüntetése véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy 1996. szeptember 26-án Csongrád, Felgyő,
Csanytelek települések részvételével megalakult az 1996. évi XXXI. tv. 10. §-ában kapott felhatalmazása
alapján Csongrád és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás területfejlesztési programok
kialakítására, fejlesztések összehangolt közös megvalósítására. 2005. évben létrejött a Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulása egyik alapvető és kötelezően ellátandó feladatköre a területfejlesztés, így a Csongrád és
Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás működtetése a továbbiakban nem indokolt.

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.

25/2009. (VII. 08.) ÜB határozat

Tárgy: Csongrád és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás megszüntetése 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)

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


