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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Ügyrendi Bizottsága 2011. március
             28-án (hétf n) de. 9,00  órakor  tartott  rendkívüli nyílt ülésér l.

Az ülés helye: a 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.

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete és szervei szervezeti és m ködési
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala szervezeti és m ködési szabályzata
módosításának véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz ,  Bali József ÜB elnök

3.) Egyebek

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
Önkormányzati rendelet alkotása Csanytelek Község Forgó Henrik polgármester
Önkormányzata képvisel -testülete és szervezi szervezeti Kató Pálné jegyz
és m ködési szabályzatáról véleményezése Bali József ÜB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítés keretében tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a képvisel -
testület 41/2010. (X. 12.) Ökt határozatával elrendelte tárgyi rendelet 2011. márciusi ülésére való
beterjesztését, mivel a képvisel -testület alakuló ülését követ en 6 hónapon belül, az Ötv.-t módosító1994.
évi LXIII. törvény 62. § (5) bekezdése értelmében köteles felülvizsgálni a hatályban lév  szervezeti és

ködési szabályzatát. Részletesen ismertette a rendelet-tervezet  elkészítését meghatározó jogszabályokat,
a rendelet-tervezetben történt változtatásokat, az általa kiadott indokolásban írtakat.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Dr. Papp Erika bizottság tagja: Elmondta, hogy a rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályi
el írásoknak megfelel en, színvonalasan készült el, javasolta annak elfogadását, Pénzügyi Ellen rz ,



Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé terjesztését javaslattev  vitára, majd képvisel -
testület általi elfogadásra.

Forgó János bizottság tagja: Véleménye szerint annyit érnek a beterjesztett szabályzatok, amennyit
megvalósítanak bel le. Javasolta az el terjesztés változtatás nélküli elfogadását.

Tápai Gáborné bizottság tagja: Elismer en szólt a bizottság elé terjesztett rendelet-tervezet és az ahhoz
kapcsolódó el terjesztésr l, a napirendi pont el készítésér l.

Bali József bizottság elnöke: Nagyra értékelte, hogy a rendelet-tervezet új, egységes szerkezetben került
el- és el készítésre, ami megkönnyíti annak jogalkalmazók számára való használatát. Támogatta a
beterjesztett el terjesztés és a rendelet-tervezet, annak jegyz i indokolása 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 5 igen szavazattal (ellenszavazat
és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta.

12/2011. (III. 28.) ÜB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete és szervei szervezeti és m ködési
szabályzatáról  szóló rendelet-tervezet véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete Ügyrendi Bizottsága napirendje keretében
megtárgyalta tárgyi rendelet-tervezetet, melyet a képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési
szabályzata 27. § (5) bekezdés a) pontjában biztosított

egyetértési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képvisel -testület elé, mivel tárgyi rendelet-tervezet megfelel

- az Alkotmány 44/a. § (1) bekezdés e) pontjában,
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, 18. § (1)

bekezdésében,
- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 91. § (2) bekezdésében,
- az államháztartás m ködési rendjér l szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 20. § (1)-(3)

bekezdésében,
- a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseir l és az önkormányzati képvisel k

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében és a 12. §-ában,
- a helyi önkormányzati képvisel k jogállásának egyes kérdéseir l szóló 2000. évi XCVI. törvény 9.

§ (2) bekezdésében, a 10/A. § (3) bekezdésében,
- a jogszabályok el készítésében való társadalmi részvételr l  szóló 2010. évi CXXXI. törvény 16. §

(1) bekezdésében,
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 5. § (4) bekezdésében

foglaltaknak, mivel
- az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében,
- az Ötv. 1. § (6) bekezdésében, 10. § (1) bekezdése b) pontjában, 12. § (1) bekezdésében, 22. § (1)

bekezdésében, 31. §, 47. § (1) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében, továbbá
- a Jat.-ban és
- a jogszabályszerkesztésr l szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben

írtak alapján készítette el  a jegyz .

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



PEFTB tagjai (Helyben)

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Forgó Henrik polgármester
szervezeti és m ködési szabályzata módosítása véleményezése Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Napirendet ismertetve elmondta, hogy az 1.) napirend tárgyalásakor hivatkozott
képvisel -testületi határozatban foglaltaknak eleget téve készítette el külön napirendként a Polgármesteri
Hivatal szervezeti és m ködési szabályzatát. A polgármesteri hivatal a képvisel -testület döntéseinek
végrehajtására hivatott szerve, melyre az Áht. 91. § (2) bekezdésében és az Amr. 20. § (1)-(3) bekezdésében
írtak alapul  vételével  készítette  el  az  szmsz-t.  Az Ötv.  36.  §  (2)  bekezdésében  foglaltak szerint  a  jegyz
vezeti az Ötv. 35. § (2) bekezdése értelmében pedig a polgármester irányítja és a jegyz  javaslatát
figyelembe-véve a hivatal bels  szervezeti tagozódásának, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének
meghatározására el terjesztést nyújt be a képvisel -testületnek. Részletesen ismertette a beterjesztett
szervezeti és m ködési szabályzat változásait

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Forgó János bizottság tagja: Az Ámr.-ben írtakkal összevetve annak megfelel en készült el a hivatalai
szmsz a megszokott és elvárt szakmai színvonalon melynek változtatás nélküli elfogadását javasolta.

Bali József bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett el terjesztés és határozati javaslat 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 5 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta.

13/2011. (III. 28.) ÜB határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala szervezeti és m ködési szabályzata
módosítása véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete Ügyrendi Bizottsága napirendje keretében
megtárgyalta tárgyi rendelet-tervezetet, melyet a képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési
Szabályzata 27. § (5) bekezdése b) pontjában biztosított

egyetértési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képvisel -testület elé mivel az megfelel

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 91. § (2) bekezdésében,
- az államháztartás m ködési rendjér l szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 20. § (1)-(3)

bekezdésében
foglaltaknak.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyz  és általa



Képvisel - testület tagjai (Helyben)
PEFTB tagjai (Helyben)

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


