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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Ügyrendi Bizottsága

2011. augusztus  18-án (csütörtökön) de. 9,00 órakor
megtartott soros nyílt ülésének

Jegyz könyve

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8



Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata  Képvisel -testülete  Ügyrendi  Bizottsága  2011.  augusztus
              18-án (csütörtökön) de. 9,00  órakor  tartott  soros nyílt ülésér l.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme

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

Távolmaradását bejelentette: Forgó János bizottság elnökhelyettese

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.) Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetésér l szóló önkormányzati rendelet-tervezet
véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

2.) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet
véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

3.) Egyebek

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetésér l Forgó Henrik polgármester
szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést nem f zött. 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 Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, majd képvisel - testület elé terjesztését, annak
változtatás nélküli elfogadására.

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: 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.

18/2011. (VIII. 18.) ÜB határozat

Tárgy: Az  önkormányzat 2011. évi  módosított  költségvetésér l  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 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. § (1) bekezdése c) pontjában,
- az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában, 10. §

(1) bekezdés d) pontjában, 91. § (1) bekezdésében, 92/C. § (2) bekezdésében,
- az államháztartás m ködési rendjér l szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. § (1)

bekezdésében, 68. § (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 ,
valamint 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)

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló Forgó Henrik polgármester
önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése Kató Pálné jegyz

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést nem f zött. Kezdeményezte  a
beterjesztett rendelet-tervezet Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság,
majd képvisel - testület elé terjesztését, annak változtatás nélküli elfogadása mellett.

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: 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.

19/2011. (VIII. 18.) ÜB határozat

Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról önkormányzati 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 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,
- a  szociális  igazgatásról  és  a  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  10.  §  (1)

bekezdésében,  a  25.  §  (3)  bekezdés  b)  pontjában,  26.  §-ában,  32.  §  (3)  bekezdésében,  27.  §  (1)
bekezdés d) pontjában, 37/A. § (3) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 45. § (1)-(2)
bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 60. § (3)
bekezdésében, 58/B § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés b)-c) pontjában,

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében,
- a Jat.-ban és
- a jogszabályszerkesztésr l szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben
foglaltaknak.

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

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy szeptembert l december hónapig folyamatosan,
hónapokra egyenletesesen elosztva tervezi az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát és annak
eredményeképpen a rendelet-tervezetek Bizottság, majd Képvisel -testület elé terjesztését. A jogalkotási
menetrendhez igazítva igyekszik csoportosítani a rendeleteket a plusz munka elkerülése érdekében.

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


