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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete mellett m köd  Ügyrendi Bizottság
              2011. január 17-én (hétf n) de. 9,00  órakor  tartott  soros nyílt ülésér l.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Bali József bizottság elnök
Forgó János bizottság elnök helyettese
Tápai Gáborné bizottság tagja
Márton Erzsébet bizottság tagja

Távolmaradását bejelentette: Dr. Papp Erika 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  4 tagja jelen van, 1 tag távolmaradását bejelentette.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag
-  határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal egyetértett.

1.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésér l szóló önkormányzati rendelet módosítása
véleményezése
El adó: Kató Pálné jegyz

2.) A helyi ipar zési adóról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése
El adó: Kató Pálné jegyz

3.) Törvényességi észrevétel véleményezése
El adó: Kató Pálné jegyz

4.) A helyi önkormányzati képvisel k és a képvisel -testület mellett m köd  bizottságok elnökei és
tagjai tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezet véleményezése
El adó: Kató Pálné

5.) Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását célzó Önkormányzati
Társulás képviseletére adott felhatalmazás módosítása véleményezése
El adó: Kató Pálné jegyz

6.) Egyebek

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésér l szóló önkormányzati Kató Pálné jegyz
rendelet módosítása véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a bizottság tagjait a Jat-ban foglalt változásokról és a
jogszabályszerkesztésr l szóló érdemi módosítások jogalkotásra gyakorolt kihatásairól, majd utalt az általa
e rendelet-tervezethez csatolt jegyz i indokolásban írtakra.
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Kezdeményezte a rendelet- tervezet megvitatása után annak elfogadását és a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, majd képvisel -testület elé terjesztését –
változtatás nélküli – elfogadásra.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Forgó János bizottság elnök helyettese: Elmondta, hogy a költségvetési rendelet- tervezet a vonatkozó
jogszabályi el írásoknak megfelel en készült el, javasolta annak elfogadását, Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé terjesztését pénzügyi szakmai el készít -
javaslattev  vitára, majd képvisel -testület általi elfogadásra.

Bali József bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett költségvetési rendelet- tervezet Pénzügyi
Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és képvisel -testület elé terjesztését.
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.

1/2011. (I. 17.) ÜB határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi költségvetésér l szóló önkormányzati rendelet módosítása
véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi költségvetésér l szóló 5/2010. (VIII. 13.)
önkormányzati  rendelet  módosításában foglaltakat, melyre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi:

- az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,

- az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése c) pontjában,
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és
- az államháztartás m ködési rendjér l szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. § és 68. §-

ában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg rendeletét, továbbá
- a rendelet- tervezet megfelel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) el írásainak,

valamint a jogszabályszerkesztésr l szóló 61/20009. (XII. 14.) IRM rendeletben írtaknak.

Az Ügyrendi Bizottság a rendelet- tervezetet az önkormányzat és szervei szervezeti és m ködési
szabályzata 27. § (4) bekezdése b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé terjesztésre pénzügyi szakmai el készít -
javaslattev i vitára bocsájtja, mivel alkalmasnak tartja azt a képvisel -testület elé változtatás nélküli
beterjesztésre és elfogadásra.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyz  és általa
Képvisel - testület tagjai (Helyben)
PEFTB tagjai (Helyben

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
A helyi ipar zési adóról szóló önkormányzati rendelet-tervezet Kató Pálné jegyz
véleményezése
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(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a bizottság tagjait a Jat-ban foglalt változásokról és a
jogszabályszerkesztésr l szóló érdemi módosítások jogalkotásra gyakorolt kihatásairól, majd utalt az általa
e rendelet-tervezethez csatolt jegyz i indokolásban írtakra.
Kezdeményezte a rendelet- tervezet megvitatása utáni elfogadását, annak Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, majd képvisel -testület elé terjesztését –
változtatás nélküli – elfogadásra.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Bali József bizottság elnöke: Véleménye szerint tárgyi rendelet- tervezet a vonatkozó jogszabályi
el írásoknak megfelel en készült el, javasolta annak elfogadását, a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé terjesztését pénzügyi szakmai el készít -
javaslattev  vitára, majd képvisel -testület általi elfogadásra.
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:

2/2011. (I. 17.) ÜB határozat

Tárgy: A helyi ipar zési adóról szóló önkormányzati 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. § (4) bekezdés 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, mivel az megfelel

- helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. §-ában,
- helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében,
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényben, valamint
- a jogszabályszerkesztésr l szóló 61/20009. (XII. 14.) IRM rendeletben
írtaknak.

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:
Törvényességi észrevétel véleményezése Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Ismertette a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi F osztálya
Vezet je által adott törvényességi észrevételt és az arra általa javasolt intézkedést.



5

Kérdés, nem hangzott el.

Hozzászólás:

Márton Erzsébet bizottság tagja: Egyetértett az el terjesztésben megfogalmazott intézkedésekkel,
javasolta annak elfogadását.

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:

3/2011. (I. 17.) ÜB határozat

Tárgy: Törvényességi észrevétel 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. § (2) bekezdés dd) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt a képvisel -testület elé elfogadásra.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyz  és általa
Képvisel -testület tagjai (Helyben)

4.)

Tárgy: El adó:
A helyi önkormányzati képvisel k és a képvisel -testület mellett Kató Pálné jegyz
bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezet
véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Elmondta, hogy tárgyi rendelet módosítását az önkormányzat képvisel -testülete
törvényes m ködése felett felügyeletet gyakorló Kormányhivatal Törvényességi Ellen rzési és Felügyeleti

osztály Vezet je tárgyi rendeletre törvényességi észrevételében foglaltakat is figyelembe véve
kezdeményezte új egységes szerkezet  rendelet megalkotását, és a rendelet- tervezethez írt indokolásában
foglaltakat meger sítette.

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 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi
határozatot hozta:
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4/2011. (I. 17.) ÜB határozat

Tárgy: A helyi önkormányzati képvisel k és a képvisel -testület mellett m köd  bizottságok elnökei és
tagjai tiszteletdíjáról szóló önkormányzati 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. § (4) bekezdés 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, mivel az

- a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseir l és az önkormányzati képvisel k
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV törvény 17. § (2) bekezdésében,

- helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében,
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényben,
- valamint a jogszabályszerkesztésr l szóló 61/20009. (XII. 14.) IRM rendeletben
írtaknak megfelel.

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

5.) Napirend

Tárgy: El adó:
Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Kató Pálné jegyz
célzó Önkormányzati Társulás képviseletére adott felhatalmazás
módosítása véleményezése

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a képvisel -testület 84/210. (XII. 10.) Ökt
határozatával a Társulásban az önkormányzat képvisel -testülete képviseletére jogosított Polgármester úr
helyettesítésére személyét bízta meg, mely döntését a képvisel -testület a projekt beindulása óta a tárgyban
szerzett jegyz i tapasztalataira alapozva hozta meg. Hivatkozott az Ötv. 9. § (1) bekezdésére, mely
értelmében a polgármester úr helyettesítésére, személye akadályoztatása esetén, a képvisel -testület tagjai
közül kell kijelölni képvisel t. Kezdeményezte a tárgyban korábban hozott határozat visszavonását és az
el terjesztés szerinti új határozat meghozatalát.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Forgó János képvisel : Nem ért egyet a jogalkotói szándékkal, hiszen a nem f állású alpolgármester aki
napi rendszerességgel nem vesz részt a feladatok végrehajtásában, kisebb eséllyel tud megbirkózni
jogszabályi ismereteket is igényl  képviselettel, mint ezen feladat végrehajtásával megbízott jegyz .
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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:

5/2011. (I. 17.) ÜB határozat

Tárgy: Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását célzó Önkormányzati
Társulás képviseletére adott felhatalmazás módosításának 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. § (2) bekezdés db) 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)

Egyebek

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatást adott az önkormányzatra és a hivatalra vonatkozó központi
jogszabályokról és azok kihatásairól. Szólt a képvisel -testület rendelet alkotási felhatalmazása okán
várható tervezetek el készületi munkálatairól is.

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


