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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
mellett működő 

Ügyrendi Bizottság

2010. április  02-án (pénteken) de. 9,00 órakor
megtartott soros nyílt ülésének

Jegyzőkönyve
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Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság 
              2010. április 02-án (pénteken) de. 09,00  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 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.) Az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetésének  végrehajtásáról  szóló  rendelet-  tervezet 
véleményezése
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző

2.) Egyebek

1.) Napirend

Tárgy: Előadó:
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Kató Pálné jegyző
szóló rendelet- tervezet véleményezése

(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kató  Pálné  jegyző:  Tájékoztatást  adott  a  rendelet-  tervezet  jogszabályi  hátteréről,  külön  kiemelve  a 
jogszabályszerkesztésről  szóló  62/2009.  (XII.  14.)  IRM  rendeletben  foglaltakat,  melynek  való 
megfeleltetéssel terjesztette be tárgyi rendelet- tervezetet a Bizottság elé. Elmondta, hogy a könyvvizsgálói  
jelentés rendelkezésre áll, annak tartalma lehetővé teszi a rendelet megalkotását, ezért kezdeményezte a  
beterjesztett  rendelet-  tervezet  képviselő-  testület  elé  terjesztését,  annak  változtatás  nélküli  elfogadása 
mellett.

Kérdés nem hangzott el.  

Hozzászólás:

Dr. Papp Erika bizottság tagja: Túlzónak ítélte a hatályos rendeletben foglalt elvárásokat, bonyolultnak 
és nehézkesnek annak végrehajtását az alkalmazása során az önkormányzatokra kiterjesztett előírásokról 
szólva. Szerinte a beterjesztett rendelet- tervezet eleget tesz a formai követelményeknek ugyanúgy, mint a 
tartalmi előírásoknak egyaránt. Javasolta a rendelet- tervezet képviselő- testület elé terjesztését. 
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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.

6/2009. (IV. 02.) ÜB határozat

Tárgy:  Az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetésének  végrehajtásáról  szóló  rendelet-  tervezet 
véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság 2010. április 
02-án  napirendje  keretében  megtárgyalta  Csanytelek  Község  Önkormányzata  2009.  évi  költségvetése 
végrehajtásáról szóló rendelet- tervezetét, melyre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi: 

Az előterjesztett rendelet- tervezet

- az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a, 
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól 

szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. § (6) bekezdésében, 
- az államháztartás működési rendjéről szóló 217/2998. (XII. 30.) Kormányrendelet, 
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 221. §-a (2) 

bekezdésében, 
- a rendelet-  tervezet a jogalkotásról  szóló többször módosított 1987. évi XI. törvény (Jat.)  

előírásainak,
- továbbá a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásainak,
- a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  (Ötv.)  16.  §  (1)  bekezdésében 

foglaltaknak megfelel és
- a fenti jogszabályoknak megfelelően készítette el tárgyi rendelet-tervezetét a jegyző, továbbá
- a  könyvvizsgáló  a  rendelet-  tervezetet  rendeletalkotásra  alkalmasnak  ítélte  és  „független 

könyvvizsgálói hiteles véleményt” bocsátott ki.

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

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 
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