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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  Ügyrendi  Bizottsága  2011. november 
14-én (hétfőn) de. 9,00  órakor  tartott  rendkívüli  nyílt üléséről. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Bali József   bizottság elnök 
     Forgó János   bizottság elnökhelyettese 
     Tápai Gáborné    bizottság tagja 
     Dr. Papp Erika   bizottság tagja 
     Márton Erzsébet  bizottság tagja 
  
Tanácskozási joggal megjelent:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető  

     
Bali József bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat és a tanácskozási joggal 
résztvevőket.  Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a bizottság tagjai közül  mind az 5 tag 
megjelent. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag  
-  határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal egyetértett. 
 

1.) Önkormányzati rendelet-tervezetek felülvizsgálata keretében 
a) a település hulladékgazdálkodási tervéről, 
b) a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről, 
c) az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz díjáról 
szóló önkormányzati rendelet-tervezetek véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző 

 
 

2.) Egyebek 
1.) Napirend 

a)  
Tárgy:          Előadó: 
 Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata keretében   Kató Pálné jegyző 

a település hulladékgazdálkodási tervéről szóló önkormányzati Bali József ÜB elnök 
rendelet-tervezet véleményezése 

  
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte  a 
beterjesztett rendelet-tervezet a hozzá általa kiadott előterjesztés, az indokolás és előzetes hatásvizsgálat 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, majd Képviselő-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 
előírásoknak megfelelően készült el, formailag megfelel a Jat-nak, annak végrehajtására kiadott IRM 
rendeletben, a szakmai jogszabályokban továbbá az önkormányzat SZMSZ-ében foglaltaknak, ezért 
javasolta annak elfogadását, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, 
majd Képviselő-testület elé terjesztését változtatás nélküli elfogadásra. 



 
Bali József bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett rendelet-tervezet Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és Képviselő-testület elé terjesztését. Indítványozta 
a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását, annak határozatban történő rögzítését. Indítványát 
szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen szavazattal (ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
30/2011. (XI. 14.) ÜB határozat 

 
Tárgy: A település hulladékgazdálkodási tervéről szóló önkormányzati  rendelet-tervezet véleményezése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága napirendje keretében 
megtárgyalta tárgyi rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 
szabályzata 26. § (4) bekezdés b) pontjában biztosított 
 

véleményezési jogkörében eljárva 
 

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

- az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában,  
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, 8. § (1) 

bekezdésében, 
- a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. § (1) bekezdés és (3) bekezdésében,  
- a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről  szóló 126/2003. (VIII. 15.) 

Kormányrendeletben, 
- a Jat.-ban és 
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben  

foglaltaknak. 
 
Határozatról értesítést kap: 
Kató Pálné jegyző és általa 
Ügyrendi Bizottság Tagjai (Helyben) 
Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 

b) 
 
Tárgy:          Előadó: 

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás    Kató Pálné jegyző 
igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet-tervezet  Bali József ÜB elnök 
véleményezése 

  
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte  a 
beterjesztett rendelet-tervezet a hozzá általa kiadott előterjesztés, az indokolás és előzetes hatásvizsgálat 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, majd Képviselő-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 
előírásoknak megfelelően készült el, formailag megfelel a Jat-nak, annak végrehajtására kiadott IRM 
rendeletben, a szakmai jogszabályokban továbbá az önkormányzat SZMSZ-ében foglaltaknak, ezért 



javasolta annak elfogadását, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, 
majd Képviselő-testület elé terjesztését változtatás nélküli elfogadásra. 
 
Bali József bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett rendelet-tervezet Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és Képviselő-testület elé terjesztését. Indítványozta 
a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását, annak határozatban történő rögzítését. Indítványát 
szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen szavazattal (ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
31/2011. (XI. 14.) ÜB határozat 

 
Tárgy: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati  rendelet-

tervezet véleményezése 
Határozat 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága napirendje keretében 
megtárgyalta tárgyi rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 
szabályzata 26. § (4) bekezdés b) pontjában biztosított 
 

véleményezési jogkörében eljárva 
 

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

- az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában,  
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, 8. § (1) 

bekezdésében, 
- az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 5. § (4) 

bekezdésében, 
- a Jat.-ban és 
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben  

foglaltaknak. 
 
Határozatról értesítést kap: 
Kató Pálné jegyző és általa 
Ügyrendi Bizottság tagjai (Helyben) 
Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 

c) 
 

Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott   Kató Pálné jegyző 

ivóvíz díjáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet  Bali József ÜB elnök 
véleményezése 

  
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte  a 
beterjesztett rendelet-tervezet a hozzá általa kiadott előterjesztés, az indokolás és előzetes hatásvizsgálat 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, majd Képviselő-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 
előírásoknak megfelelően készült el, formailag megfelel a Jat-nak, annak végrehajtására kiadott IRM 



rendeletben, a szakmai jogszabályokban és az önkormányzat SZMSZ-ében foglaltaknak, ezért javasolta 
annak elfogadását, Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, majd 
Képviselő-testület elé terjesztését változtatás nélküli elfogadásra. 
 
Bali József bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett rendelet-tervezet Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és Képviselő-testület elé terjesztését. Indítványozta 
a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását, annak határozatban történő rögzítését. Indítványát 
szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 5 igen szavazattal (ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
32/2011. (XI. 14.) ÜB határozat 

 
Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló önkormányzati  

rendelet-tervezet véleményezése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága napirendje keretében 
megtárgyalta tárgyi rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 
szabályzata 26. § (4) bekezdés b) pontjában biztosított 
 

véleményezési jogkörében eljárva 
 

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

- az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában,  
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, 8. § (4) 

bekezdésében, 
- az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében, 11. § (1) 

bekezdésében és a törvény mellékletének B) pontjában, 
- a Jat.-ban és 
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben  

foglaltaknak. 
 
Határozatról értesítést kap: 
Kató Pálné jegyző és által 
Ügyrendi Bizottság tagjai (Helyben) 
Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
 

Egyebek 
 

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy még ebben a hónapban újabb önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatát tervezi, igazodva a központi jogalkotáshoz.             
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés 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       jegyző  
 


