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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Ügyrendi Bizottsága 2011. április
             26-án (kedden) de. 9,00  órakor  tartott  soros 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

Távolmaradását bejelentette: 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 és a tanácskozási joggal
résztvev ket..  Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a bizottság tagjai közül  4 tag megjelent, 1
tag távolmaradását bejelentette.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag
-  határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal egyetértett.

1.) Törvényességi észrevétel elfogadásának véleményezése
El adó: Kató Pálné jegyz

2.) Az önkormányzati tulajdonú vízi-közm l szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló önkormányzati
rendelet-tervezet véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

3.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-
tervezet véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

4.) Egyebek

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
Törvényességi észrevétel elfogadásának véleményezése Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök
(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Ismertette a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellen rzési és
Felügyeleti F osztálya Vezet je által kiadott Sz01/2708/2011. sz. törvényességi észrevételre az általa
javasolt intézkedést.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Forgó János bizottság tagja: Egyetértett az el terjesztésben megfogalmazott intézkedésekkel, javasolta
annak elfogadását.
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Bali József bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés elfogadását,
képvisel -testület elé terjesztését és 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:

15/2011. (IV. 26.) ÜB határozat

Tárgy: Törvényességi észrevétel elfogadásának véleményezése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete Ügyrendi Bizottsága napirendje keretében
megtárgyalta tárgyi el terjesztést, melyet a képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 26. § (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)

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzati tulajdonú vízi-közm l szolgáltatott Forgó Henrik polgármester
ivóvíz díjáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet Kató Pálné jegyz
véleményezése Bali József ÜB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Napirendet ismertetve elmondta, hogy az el  napirendnél ismertetett törvényességi
észrevételben foglaltak okán kezdeményezte a település közm ves ivóvíz ellátásáról és a vízm
üzemeltetése rendjér l szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését és az önkormányzati
tulajdonú vízi-közm l szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotását. Az új
önkormányzati rendelet záró rendelkezései között szerepel a kötelez  hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételér l szóló 8/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendeletre vonatkozóan, a törvényességi
kifogásban leírtak okán, hatályon kívül helyez  rendelkezés.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

Dr. Papp Erika bizottság tagja: Elmondta, hogy a rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályi
el írásoknak megfelel en készült el, javasolta annak elfogadását, Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, majd képvisel -testület elé terjesztését változtatás
nélküli elfogadásra.

Bali József bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi el terjesztés elfogadását,
képvisel -testület elé terjesztését és 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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16/2011. (IV. 26.) ÜB határozat

Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közm l szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló önkormányzati
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. § (4) bekezdés b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

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

- az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében,
- az   árak  megállapításáról  szóló  1990.  évi  LXXXVII.  törvény  7.  §  (1)  bekezdésében,  11.  §  (1)

bekezdésében,
- az Ötv. 8. § (4) bekezdésében,  továbbá
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 5. § (4) bekezdésében

foglaltaknak, 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)

3.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Forgó Henrik polgármester
szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Kató Pálné jegyz

Bali József ÜB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Napirendet ismertetve elmondta, hogy a beszámoló központi szabályozókban
megadott szempontokra épül, mely átfogó képet nyújt az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról.
Emlékeztette a bizottság tagjait arra, hogy a könyvvizsgálói jelentés rendelkezésre áll, annak tartalma
lehet vé teszi a rendelet megalkotását, ezért kezdeményezte a beterjesztett rendelet-tervezet képvisel -
testület elé terjesztését, annak változtatás nélküli elfogadása mellett.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Bali József bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett 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.

17/2011. (IV. 26.) ÜB határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet
           véleményezése
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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 26. § (4) bekezdés b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

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

- az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében,
- az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában,
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. § (1) és (6) bekezdésében,
- az államháztartás m ködési rendjér l szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 219. § (1)-

(2) bekezdésében
foglaltaknak, továbbá

- a Jat.-ban és
- a jogszabályszerkesztésr l szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben

írtak alapján készítette el  a jegyz , továbbá a könyvvizsgáló a rendelet-tervezetet rendeletalkotásra
alkalmasnak ítélte és „független könyvvizsgálói hiteles véleményt” bocsátott ki.

Határozatról értesítést kap:
Kató Pálné jegyz  és általa
Képvisel -testület 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


