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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete mellett m köd  Ügyrendi Bizottság
              2010. december 06-án (hétf n) de. 09,00  órakor  tartott  soros nyílt ülésér l.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Bali József bizottság elnök
Forgó János bizottság elnök helyettese
Márton Erzsébet bizottság tagja
Dr. Papp Erika bizottság tagja
Tápai Gáborné bizottság tagja

Tanácskozási joggal megjelent: Kató Pálné Jegyz
Bori Sándorné Jegyz i Irodavezet ,

jegyz könyvezet

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.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz , Csányi László adó- és pü. irodavez.h.
a) A kötelez  hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l szóló,
b) A kötelez  kéménysepr -ipari közszolgáltatás igénybevételér l szóló,
c) A település közm ves ivóvíz ellátásáról és a vízm  üzemeltetése rendjér l szóló, és az
d) Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésér l szóló
rendelet-tervezetek véleményezése

2.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. évi munkaterve véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

3.) Kötelez  kéménysepr - ipari közszolgáltatás igénybevételér l szóló pályázat véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

4.) Egyebek
1.) Napirend

Tárgy: El adó:
Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

a)

A kötelez  hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l szóló rendelet véleményezése

Kató Pálné jegyz : Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a kötelez  hulladékkezelési
közszolgáltatás igénybevételér l szóló 27/2009. (XI. 27.) Ökt rendelet módosítását a települési szilárd
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hulladékkezelés közszolgáltatás igénybevételének díjtétele megállapítása kötelezettsége teszi szükségessé.
Elmondta, hogy eleget tett a Hgt. 24. §-a (2) bek. el írásainak, miszerint a jelen tárgyi rendelet tervezetet
tájékoztatás céljából megküldte a Csongrád Megyei Önkormányzatnak, a szomszédos települések
önkormányzatainak, továbbá az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyel ség igazgatójának véleményezésre. Tájékoztatta még a bizottság tagjait arról, hogy a képvisel -
testület a szolgáltató költségelemzését 54/2009. (XI. 12.) Ökt határozatával elfogadta. Javasolta a rendelet-
tervezet megvitatása után annak Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési
Bizottság elé véleményezésre és változtatás nélküli  elfogadásra képvisel -testület elé terjesztését.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Forgó János bizottság tagja: Egyetértett a rendelet módosításával, javasolta annak változtatás nélküli
képvisel -testület elé terjesztését.

Bali József bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés  elfogadását,
annak határozatban történ  rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyb l megállapította, hogy a
bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta:

8/2010. (XII. 06.) ÜB határozat

Tárgy: A kötelez  hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l szóló rendelet- tervezet
            véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi el terjesztést, melyet a képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt véleményezésre a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság elé és elfogadásra a képvisel -testület elé.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyz  és általa
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben)
Képvisel -testület tagjai (Helyben)

1/b)

A kötelez  kéménysepr - ipari közszolgáltatás igénybevételér l szóló rendelet- tervezet
véleményezése

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatásul elmondta, hogy a kötelez  kéménysepr - ipari közszolgáltatás
igénybevételér l szóló 25/2009. (XI. 27.) Ökt rendelet módosítását a települési kéménysepr -ipari
közszolgáltatás igénybevételének díjtétele megállapítása kötelezettsége teszi szükségessé. A képvisel -
testület a szolgáltató költségelemzését 55/2010. (XI. 12.) Ökt határozatával elfogadta, melynek értelmében
2011. évre 3 %-os díjmérték emelést hagyott jóvá, melyet a csatolt rendelet- tervezet ekként tartalmaz.
Elmondta, hogy eleget tett az egyes helyi közszolgáltatások kötelez  igénybevételér l szóló 1995. évi XLII.
törvény 5. §-a (4) bekezdésében foglalt el írásnak, miszerint a helyi önkormányzat képvisel -testületeinek
a díj megállapításakor ki kell kérnie a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek
véleményét. Javasolta a rendelet- tervezet megvitatása után annak Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé véleményezésre és változtatás nélküli
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elfogadásra képvisel -testület elé terjesztését azzal, hogy az abban foglalt díjtételeket befolyásolhatja a
tárgyi pályázat bírálása, így e rendelet- terveztet célszer  a bírálás után tárgyalnia a képvisel -testületnek.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton Erzsébet bizottság tagja: Egyetértett a rendelet módosításával, javasolta annak változtatás
nélküli képvisel -testület elé terjesztését azzal a megjegyzéssel, amit a jegyz  asszony elmondott.

Bali József bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés elfogadását,
annak határozatban történ  rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyb l megállapította, hogy a
bizottság egyhangú 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta:

9/2010. (XII. 06.) ÜB határozat

Tárgy: A kötelez  kéménysepr -ipari  közszolgáltatás igénybevételér l szóló rendelet-tervezet
            véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi el terjesztést, melyet a képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt  véleményezésre a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság elé és elfogadásra a képvisel -testület elé azzal a kiegészítéssel, hogy a
rendelet megalkotását a tárgyi pályázatok elbírálását követ en kezdeményezi.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyz  és általa
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben)
Képvisel -testület tagjai (Helyben)

c)

A település közm ves ivóvíz ellátásáról és a vízm  üzemeltetése rendjér l szóló rendelet
véleményezése

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a képvisel -testület a közszolgáltató
költségelemzését az 56/2010. (XI. 12.) Ökt határozatával elfogadta és a fogyasztóhelyenkénti
rendelkezésre állási díj emelését hagyta jóvá, melyet a csatolt rendelet-tervezetet ekként tartalmaz. Javasolta
a rendelet- tervezet megvitatása után annak Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság elé véleményezésre és változtatás nélküli elfogadásra képvisel -testület elé
terjesztését.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bali József bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés elfogadását,
annak határozatban történ  rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyb l megállapította, hogy a
bizottság egyhangú 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta:
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10/2010. (XII. 06.) ÜB határozat

Tárgy: A település közm ves ivóvíz ellátásáról és a vízm  üzemeltetése rendjér l  szóló rendelet- tervezet
            véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi el terjesztést, melyet a képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt véleményezésre a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság elé és elfogadásra a képvisel -testület elé.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyz  és általa
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben)
Képvisel -testület tagjai (Helyben)

A helyi adókról szóló rendeletek hatályon kívül helyezése

a)

Vállalkozók kommunális adójáról szóló helyi önkormányzati rendelet hatályon kívül
 helyezésének kezdeményezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy az önkormányzat költségvetésében a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 2011. január 1-jén hatályba lép  módosításával hatályon kívül
helyezte a törvény 27. § - 29. §-át, (amely a vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelkezést
tartalmazott). Ezzel megsz nik a helyi vállalkozók mint adóalanyok ezen helyi adó adófizetési kötelezettsége, mivel
magát ezen adónemet szüntette meg a jogalkotó. Indítványozta a rendelet- tervezet megvitatását, majd
véleményezésre a Pénzügyi Ellen rz  és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság elé és változtatás nélküli
elfogadásra képvisel -testület elé terjesztését.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bali József bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés  elfogadását,
annak határozatban történ  rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyb l megállapította, hogy a
bizottság egyhangú 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta:

11/2010. (XII. 06.) ÜB határozat

Tárgy: A vállalkozók kommunális adójáról szóló helyi önkormányzati rendelet hatályon kívül
            helyezésének  véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi el terjesztést, melyet a képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított
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véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt véleményezésre a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság elé és elfogadásra a képvisel -testület elé.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyz  és általa
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben)
Képvisel -testület tagjai (Helyben)

b)

Idegenforgalmi adóról szóló helyi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Elmondta, hogy évek óta számottev  adóbevétel nem keletkezett, az idei évi
költségvetés adótervében ezen az önkormányzat költségvetésében adónemen már terv szinten sem
szerepeltettünk adatot. A fentiekb l levezethet , hogy ezen rendelet hatályban tartása csak a hatályos
joganyag gyarapodását szolgálja, ami több jogelvvel is ellentétes, ugyanakkor adóbevétel kiesést nem
eredményez, ezért a rendelet az abban szabályozott adóalany hiányában okafogyottá, selejtezhet vé vált,
így 2010. december 31. napjával való hatályon kívül helyezését kezdeményezte. Javasolta a rendelet-
tervezet megvitatását, majd véleményezésre a Pénzügyi Ellen rz  és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság elé
és változtatás nélküli elfogadásra képvisel -testület elé terjesztését.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bali József bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés  elfogadását,
annak határozatban történ  rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyb l megállapította, hogy a
bizottság egyhangú 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta:

12/2010. (XII. 06.) ÜB határozat

Tárgy: Idegenforgalmi adóról szóló helyi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi el terjesztést, melyet a képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt véleményezésre a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság elé és változtatás nélküli elfogadásra a képvisel -testület elé.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyz  és általa
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben)
Képvisel -testület tagjai (Helyben)
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2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete Kató Pálné jegyz
2011. évi munkaterve véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatásul elmondta, hogy a Képvisel -testület és Szervei Szervezeti és M ködési
Szabályzata 36. §-a (1) bekezdése értelmében a képvisel -testület éves munkatervének megfelel en
ülésezik. Az önkormányzat képvisel -testülete 2011. évi munkatervére tett javaslat változtatás nélküli
képvisel -testület elé terjesztését indítványozta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bali József bizottság elnöke:  Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés változtatás
nélküli elfogadását, annak határozatban történ  rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyb l
megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta
azt és az alábbi határozatot hozta.

13/2010. (XII. 06.) ÜB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. évi munkaterve véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi el terjesztést, melyet az SZMSZ 27. § (2) bek. fa) pontja alapján

változtatás nélkül terjeszt  véleményezésre a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság elé és a képvisel - testület elé  elfogadásra.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyz  és általa
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben)
Képvisel -testület tagjai (Helyben)

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
Kötelez  kéménysepr - ipari közszolgáltatás igénybevételér l Kató Pálné jegyz
szóló pályázat véleményezése

Kató Pálné jegyz : Elmondta, hogy a kiírt pályázatra két pályázó nyújtotta be határid n belül pályázatát,
melyet felbontásra átadott Bali József bizottság elnökének.

Bali József bizottság elnöke: Miután felbontotta a határid n belül beérkezett 2 pályázatot, minden
bizottsági tag átnézte azokat és összevetette a pályázati kiírásban írt feltételeknek való megfeleltetéssel,
formai és tartalmi szempontból egyaránt. A pályázati kiírás és a pályázatok összehasonlítása  után
megállapította, hogy a CSOMIFÜST Plusz Kft pályázata mindenben megfelel a pályázati kiírásban
rögzítetteknek. Boldizsár Ferenc egyéni vállalkozó nem csatolta pályázatához vállalkozói igazolványának
másolatát, amelyet a kötelez  kéménysepr -ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendelet
15. § (1) bekezdése ír el , ezért a pályázat formai hibásnak min sítését javasolta. Indítványozta a két
pályázat Ügyrendi Bizottság általi megállapításokkal Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság elé terjesztését. Javasolta továbbá a formai hibás pályázat kizárásának
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kezdeményezését a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és az
Ügyrendi Bizottság által  a képvisel -testület el tt.
Javaslatát szavazásra bocsátotta, melyb l megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen szavazattal
(ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta.

14/2010. (XII. 06.) ÜB határozat

Tárgy: Kötelez  kéménysepr - ipari közszolgáltatás igénybevételér l szóló pályázat véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi el terjesztést és az SZMSZ 27. § (2) bek. dd) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljárva megállapította, hogy a

- CSOMIFÜST PLUSZ Kft ügyvezet je által benyújtott pályázat a kéménysepr -ipari
közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendeletnek és a pályázati kiírásban meghatározott
feltételeknek megfelel,

- Boldizsár Ferenc egyéni vállalkozó által tárgyban benyújtott pályázata a kéménysepr -ipari
közszolgáltatásról  szóló  27/1996.  (X.  30.)  BM  rendelet  15.  §  (1)  bekezdésében  írtaknak  és  a
képvisel -testület általi  pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek nem felel meg, mert az
formai hibás, így ekként terjeszti a pályázatot a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság és a képvisel -testület elé kezdeményezve a pályázó kizárását a
pályázati bírálatból.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyz  és általa
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben)
Képvisel -testület tagjai (Helyben)

Egyéb bejelentések

Kató Pálné jegyz : Szólt a megváltozott jogszabályi környezet miatti teend kr l, a helyi joganyag
felülvizsgálatáról és rendelet-tervezetek el készítésér l, annak Bizottságok és képvisel -testület elé
terjesztésének ütemezésér l.

Az ülésen egyéb bejelentés, el terjesztés 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    jegyz


