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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
mellett működő

Ügyrendi Bizottság

2009. október  26-án (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. október 26-án (hétfőn) de. 10,00  órakor  tartott  soros nyílt üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Bali József bizottság elnöke
Kopasz Imréné bizottság tagja
Dr. Papp Erika bizottság tagja
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 mind az 5 tag jelen van.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag
-  határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1) Rendelet- tervezetek véleményezése
a) Csanytelek Község Önkormányzata jelképeiről, használatáról
b) „Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása rendjéről
c) „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és adományozása rendjéről
d) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása rendjéről
e) A háziorvosi és fogszakorvosi körzetek meghatározásáról
f) A közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő intézésének kizárásáról szóló

rendelet hatályon kívül helyezése az Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül
helyezéséről szóló rendelettel

g) A helyi önkormányzat képviselői és a képviselő- testület mellett működő bizottságok
elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló rendelet

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné

2) Egyebek

1) Napirend

Tárgy: Előadó:
Rendelet- tervezetek véleményezése Kató Pálné jegyző

1/a)

Csanytelek Község Önkormányzata jelképeiről, használatáról szóló rendelet- tervezet
véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően az
idei évben is elvégezte az önkormányzat képviselő- testülete által alkotott hatályos helyi rendeletek



felülvizsgálatát. Belső, eredeti jogalkotói jogkörben alkotott jogszabályok körébe tartozik a Csanytelek
Község Önkormányzata jelképeiről, használatáról szóló, a képviselő- testület által alkotott rendelet.
Részletesen ismertette az egységes szerkezetbe foglalt rendeletben elvégzett kiegészítéseket,
módosításokat, új rendelkezéseket. 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 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta:

28/2009. (X. 26. )ÜB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata jelképeiről, használatáról szóló rendelet- tervezet
véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi 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)

1/b)

Csanytelek Község „Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló rendelet-
tervezet véleményezése

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően az
idei évben is elvégezte az önkormányzat képviselő- testülete által alkotott hatályos helyi rendeletek
felülvizsgálatát. Belső, eredeti jogalkotói jogkörben alkotott jogszabályok körébe tartozik a „Csanytelek
Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló, a képviselő- testület által alkotott
rendelet. Részletesen ismertette az egységes szerkezetbe foglalt rendeletben elvégzett kiegészítéseket,
módosításokat, új rendelkezéseket. Javasolta az előterjesztés és a rendelet- tervezet megvitatását és annak
változtatás nélküli 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 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta:



29/2009. (X. 26. )ÜB határozat

Tárgy: „Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló rendelet-
tervezet véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi 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)

1/c)

„Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló rendelet- tervezet
véleményezése

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően az
idei évben is elvégezte az önkormányzat képviselő- testülete által alkotott hatályos helyi rendeletek
felülvizsgálatát. Belső, eredeti jogalkotói jogkörben alkotott jogszabályok körébe tartozik a „Tehetséges
Fiatal” cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló  szóló, a képviselő- testület által alkotott rendelet.
Részletesen ismertette az egységes szerkezetbe foglalt rendeletben elvégzett kiegészítéseket,
módosításokat, új rendelkezéseket. Javasolta az előterjesztés és a rendelet- tervezet megvitatását és annak
változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Forgó János 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 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta:

30/2009. (X. 26. )ÜB határozat

Tárgy: „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló rendelet- tervezet
véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi 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)

1/d)

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása rendjéről szóló rendelet- tervezet
véleményezése

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy tárgyi rendelet- tervezetet külső jogszabályi
felhatalmazás alapján vizsgálta felül. A rendelet-tervezet tartalma változtatás nélkül hagyása mellett
elsősorban formai, nyelvtani javítások okán terjesztette be egységes szerkezetbe foglalva. Javasolta a
hatályos rendelet függelékei mellékletként való beemelését, a rendelet- tervezet megvitatását és annak
változtatás nélküli 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 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta:

31/2009. (X. 26. )ÜB határozat

Tárgy: A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása rendjéről szóló rendelet- tervezet
véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi 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)

1/e)

A háziorvosi és fogszakorvosi körzetek meghatározása rendelet- tervezet véleményezése

Kató Pálné jegyző: Napirendet ismertetve elmondta, hogy tárgyi rendelet- tervezetet külső jogszabályi
felhatalmazás alapján vizsgálta felül. A rendelet – tervezet tartalma változtatás nélkül hagyása mellett
elsősorban formai, nyelvtani javítások okán terjesztette be egységes szerkezetbe foglalva azzal, hogy a
záradék kibővült a „rendelet a belsőpiaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács



2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja” szöveggel. Javasolta az előterjesztés és a rendelet-
tervezet megvitatását és annak változtatás nélküli elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Dr. Papp Erika bizottság tagja: Javasolta a beterjesztett rendelet- tervezet  képviselő- testület elé
terjesztését változtatás nélküli elfogadásra.

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 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta:

32/2009. (X. 26. )ÜB határozat

Tárgy: A háziorvosi és fogszakorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet- tervezet véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi 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)

1/f)

A közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő intézésének kizárásáról szóló rendelet
hatályon kívül helyezése az Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló

rendelet- tervezet módosítása véleményezése

Kató Pálné jegyző:  Kezdeményezte a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő
intézésének kizárásáról szóló 39/2007. (XI. 29.) Ökt rendelet hatályon kívül helyezését és egyben annak
„az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről” szóló helyi 4/2009. (III. 31.) Ökt
rendelet mellékletében való feltüntetésével. A jogalkotó a Ket. 162. §-a (1) bekezdését     - amely
felhatalmazást adott az önkormányzatoknak arra, hogy önkormányzati rendelet megtiltsa hatósági ügyek
intézésének vagy egyes eljárási cselekményeknek elektronikus formában történő végzését – hatályon kívül
helyezte, s ezzel összhangban (az Irányelv 8. cikke értelmében) biztosítani kell,  hogy az ügyfelet megillesse
azon választás joga, hogy élni kíván-e az elektronikus ügyintézés lehetőségével vagy sem. Elmondta, hogy a
fentiek értelmében a helyi rendelet összhangját meg kell teremteni a Ket-tel, hiszen alacsonyabb szintű
jogszabály nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal. Az ügyfél a központi elektronikus
rendszerre térítésmentesen kapcsolódva élhet az elektronikus ügyintézés adta lehetőséggel, mivel
hivatalunk az ehhez szükséges technikai feltételekkel nem rendelkezik.

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 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta:

33/2009. (X. 26. )ÜB határozat

Tárgy: A közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő intézésének kizárásáról szóló rendelet
hatályon kívül helyezése az Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló
rendelettel rendelet- tervezet véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi 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)

1/g)

A helyi önkormányzat képviselői és a képviselő- testület mellett működő bizottságok elnökei és
tagjai tiszteletdíjáról szóló rendelet- tervezet véleményezése

Kató Pálné jegyző: A helyi önkormányzat képviselői és a képviselő- testület mellett működő bizottságok
elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló rendelet az eddig szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján a régi
rendelet címében, bel-tartalmában a tiszteletdíj összegének változtatás nélkül hagyása mellett a csatolt
tartalmú új rendelet alkotását kezdeményezte.

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 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta:

34/2009. (X. 26. )ÜB határozat

Tárgy: A helyi önkormányzat képviselői és a képviselő- testület mellett működő bizottságok elnökei és
tagjai tiszteletdíjáról szóló rendelet- tervezet véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi 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)

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


