
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
mellett működő 

Ügyrendi Bizottság

2010. február  08-án (hétfőn) de. 10,00 órakor
megtartott soros nyílt ülésének

Jegyzőkönyve
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Jegyzőkönyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság 
              2010. február 08-án (hétfőn) de. 10,00  órakor  tartott  soros nyílt üléséről.

Az ülés helye  :   Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Bali József bizottság elnök
Dr. Papp Erika bizottság tagja
Forgó János bizottság tagja
Kopasz Imréné 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 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) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2010. évi költségvetési rendelet-tervezete 
véleményezése
Előadó: Kató Pálné jegyző

2) Európai Csanytelekért Közalapítvány alapító okirata módosítása véleményezése
Előadó: Kató Pálné jegyző

3) Egyebek
1) Napirend

Tárgy: Előadó:
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2010. évi Kató Pálné jegyző
költségvetési rendelet- tervezete véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató  Pálné  jegyző:  Napirendet  ismertetve  elmondta,  hogy  a  Magyar  Köztársaság  2010.  évi 
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi 
XXXVIII.  tv.  71.  §-a  alapján  terjeszti  az  önkormányzat  2010.  évi  tervezett  gazdálkodásáról  szóló 
költségvetési  rendelet-  tervezetet  a  bizottság  elé.   Emlékeztette  a  bizottság  tagjait  arra,  hogy  2007. 
augusztus 1-től az alapfokú oktatási, nevelési és szociális alapszolgáltatási és szakellátási feladatok, valamint 
a  belső  ellenőrzés  ellátása  vonatkozásában  már  korábban  csatlakozott  az  önkormányzat  a  Csongrádi 
Kistérség  Többcélú  Társulásához.  Ezen  intézmények  alap  költségvetése  nem  a  helyi  önkormányzati 
költségvetés része, költségvetésünkben a három tagintézményhez kapcsolódóan támogatás értékű kiadások 
jelennek meg.  A költségvetési  rendelet-  tervezet  összegzései,  részletező mellékletei  az  azt  megalapozó 
bevételi-, és kiadási előirányzatok a képviselő- testület által elfogadott költségvetési koncepció és rövid- 
közép-  és  hosszú-távú  fejlesztési  program  alapján  került  kidolgozásra,  figyelembe  véve  a  hatályos 
költségvetési törvény adta kereteket és az egyéb szakágazati jogszabályokból adódó kötelezettségeket is. 
Elmondta,  hogy  a  könyvvizsgáló  véleményezte  a  rendelet-  tervezetet  és  megállapította,  hogy  az 
teljeskörűen tartalmazza  bevételek és a kiadások előirányzatát. A kiadások esetén a kötelező feladatok 
fedezetigénye az elsődleges.  A dologi  kiadások tartalmazzák a 2009.  évről  áthúzódó és 2010. évben a  



működéshez szükséges kiadásokat. A költségvetés hiány nélkül került meghatározásra. Az önkormányzat 
2010. évi pénzügyi helyzete konszolidált,  a hitel igénybevételére nincs szükség, az egyensúly biztosítása 
reálisan megvalósítható. 
Kezdeményezte  a  rendelet-  tervezet  megvitatása  utáni  elfogadását,  annak  Pénzügyi  Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai  és  Településfejlesztési  Bizottság,  majd  képviselő-  testület  elé  terjesztését  – 
változtatás nélküli – elfogadásra. 

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás: 

Dr.  Papp  Erika  bizottság  tagja:  Elmondta,  hogy  a  költségvetési  rendelet-  tervezet  a  vonatkozó 
jogszabályi  előírásoknak  megfelelően  készült  el,  javasolta  annak  elfogadását  Pénzügyi  Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai  és  Településfejlesztési  Bizottság  elé  terjesztését  pénzügyi  szakmai  előkészítő- 
javaslattevő vitára, majd közmeghallgatás elé elfogadásra.

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

1/2010. (II. 08.) ÜB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelet- tervezete véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje 
keretében megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet- tervezetében foglaltakat, melyre 
vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi:

- a beterjesztő a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. és az 
államháztartásról  szóló többször  módosított  1992.  évi  XXXVIII.  tv.  71.  §-a,  valamint  a  helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. (Ötv) 16. § (1) bekezdésében 
foglalt feladatkörében eljárva élve és annak megfelelően készítette el tárgyi rendelet- tervezetét,

- a rendelet-  tervezet megfelel a jogalkotásról szóló többször módosított  1987. évi XI. tv. (Jat.)  
előírásainak,

- tartalmazza  a  2010.  évre  vonatkozó  rövid-  távú  önkormányzati  gazdasági  program  szerint 
meghatározott feladatok anyagi kihatásait,

- a  könyvvizsgáló  a  rendelet-  tervezetet  rendeletalkotásra  alkalmasnak  ítélte  és  „független 
könyvvizsgálói hiteles véleményt” bocsátott ki.

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

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

2) Napirend



Tárgy: Előadó:
Európai Csanytelekért Közalapítvány alapító okirata Kató Pálné jegyző
módosítása véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató  Pálné  jegyző:  Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  az  Európai  Csanytelekért  Közalapítvány  Elnöke 
Kovács  László  úr  2009.  december  18-án  kelt  beadványában,  2009.  december  18.  napjával,  elnöki  
tisztségéről  előrehaladott  életkorára  és  megromlott  egészségi  állapotára  hivatkozással  lemondott.  A 
lemondás óta a   képviselő-testület  első ülése időpontja  ezen februári,  így  az  Ötv.  előírásait  és  a  Ket.  
szabályait szem előtt tartva terjesztette be Elnök úr lemondását, elfogadását indítványozva, megköszönve 
Kovács  László úr  a  település  közösségéért  végzett  tevékenységét.  A közalapítvány alapító  okirata  IX. 
fejezete 3/b) pontja értelmében: a kuratóriumi tisztség (az elnöki) megszűnik a kurátori tisztségről való 
lemondással. Németh Sándor (Csanytelek, Tömörkényi u. sz. 1. alatti lakos) vállalkozó, Csanytelek Község 
Önkormányzata  Képviselő-testülete  volt  képviselője,  Bizottság  Elnöke  személyét  a  közalapítvány 
kuratóriuma  javasolta,  aki  vállalta  az  Európai  Csanytelekért  Közalapítvány  elnöki  tisztség  betöltésére 
irányuló  megbízást.  A  fentiekből  következik,  hogy  az  alapító  okirat  IX.  fejezete,  „A  közalapítvány 
döntéshozó és kezelő szerve” című rész 1.) pontja: „Kovács László 6647 Csanytelek Pusztaszeri u. 1. sz. alatti  
lakos”  szöveg helyébe  „Németh Sándor Csanytelek, Tömörkényi u. 1. sz. alatti  lakos”  szöveg lép. Az alapító 
okirat többi részére változtatás nélkül marad hatályban. Javasolta az előterjesztés megvitatása után annak 
változtatás nélküli képviselő- testület elé terjesztését. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bali  József  bizottság  elnöke:  Szavazásra  bocsátotta  az  Európai  Csanytelekért  Közalapítvány  alapító 
okirata módosítására irányuló előterjesztést, melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag 5 igen 
szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg: 

2/2010. (II. 08.) ÜB határozat

Tárgy: Európai Csanytelekért Közalapítvány alapító okirata módosítása véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje 
keretében  megtárgyalta  tárgyi  napirendet,  melyet  az  önkormányzat  és  szervei  szervezeti  és  működési  
szabályzata 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




