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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Ügyrendi Bizottság

2012. március  01-jén (hétf n) de. 9,00 órakor
megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Jegyz könyve
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete  Ügyrendi Bizottság 2012. március
              1-jén (hétf n) de. 9,00  órakor  tartott  rendkívüli nyílt ülésér l.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Bali József bizottság elnök
Forgó János bizottság elnök helyettese
Márton Erzsébet 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. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mert a bizottság tagjai közül  3 tag jelen van, 2 tag távolmaradását bejelentette.
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag
-  határozathozatal nélkül – 3 igen szavazattal egyetértett.

1.) Sió- és Duna-menti Regionális Víziközm  és Közszolgáltatási Társuláshoz csatlakozás véleményezése
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

2.) Egyebek

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
Sió- és Duna-menti Regionális Víziközm  és Közszolgáltatási Társuláshoz Forgó Henrik polgármester
csatlakozás 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 az
írásban kiadott el terjesztés megvitatását és elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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 3 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta.

6/2012. (III. 01.) ÜB határozat

Tárgy: Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás Társulása Társulási megállapodásának
módosítása véleményezése
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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 véleményezésre a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság elé és változtatás nélküli 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)

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 Forgó János
ÜB elnök elnökhelyettes


