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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Ügyrendi Bizottsága

2012. szeptember  10-én (hétf n) de. 09,00 órakor
megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Jegyz könyve
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata  Képvisel -testülete   Ügyrendi  Bizottsága  2012.  szeptember
              10.-én (hétf n) de. 09,00  órakor  tartott  rendkívüli nyílt ülésér l.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Bali József bizottság elnök
Forgó János bizottság elnökhelyettese
Dr. Papp Erika bizottság tagja

Távolmaradását bejelentette: Márton Erzsébet 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 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.

Az ülés napirendje:

1.) Az Önkormányzat  2012. évi költségvetési rendelet-tervezete  I. félévét  érint  módosításának véleményezése
El adó: Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök

2.) Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása véleményezése
El adó: Kató Pálné jegyz , Bali József ÜB elnök

3.) Egyebek

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete I. félévet Kató Pálné jegyz
érint  módosításának véleményezése Bali József ÜB elnök

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Kató Pálné jegyz : Szóbeli kiegészítésében kiemelte a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat, majd
kezdeményezte a rendelet- tervezet megvitatása után annak elfogadását és a Pénzügyi Ellen rz ,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, majd Képvisel -testület elé terjesztését –
változtatás nélküli – elfogadásra.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:

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



Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé terjesztését pénzügyi szakmai el készít -
javaslattev  vitára, majd képvisel -testület elé terjesztését annak elfogadására.

Bali József bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett költségvetési 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 3 igen
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta.

21/2012. (IX. 10.) ÜB határozat

Tárgy: Az Önkormányzat  2012. évi költségvetési rendelet-tervezete  I. félévét  érint  módosításának véleményezése

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Ügyrendi Bizottsága napirendje keretében
megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetésér l szóló önkormányzati
rendelet- tervezetében foglaltakat, melyre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi:
A beterjeszt
- az Államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvény 23. § (1) bekezdésében,
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében,
- a  közszolgálati  tisztvisel kr l  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvény  234.  §  (3)  bekezdés  b)

pontjában,  a (4) bekezdésében és a 237. §-ában,
kapott felhatalmazás alapján,

- az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában,
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában,
- az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCIX.. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott

feladatkörében eljárva és annak megfelel en készítette el tárgyi rendelet-tervezetét, továbbá
- a rendelet-tervezet megfelel a jogszabályszerkesztésr l szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben

írtaknak és
- A könyvvizsgáló a rendelet-tervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak ítélte és „független

könyvvizsgálói hiteles véleményt” bocsátott ki.

2.) Az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet alkalmasnak tartja a Képvisel -testület és szervei
szervezeti és m ködési szabályzata 26. § (4) bekezdése b) pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljárva Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé
terjesztésre és pénzügyi szakmai el készít - javaslattev i vitára, majd Képvisel -testület elé
terjesztésre, közmeghallgatás keretében  – változtatás nélküli – elfogadásra.

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

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Kató Pálné jegyz
Megállapodásának módosítása véleményezése Bali József ÜB elnök

(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.

Hozzászólás:

Bali József bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett el terjesztés és határozati javaslat 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.

22/2012. (IX. 10.) ÜB határozat

Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 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 véleményezésre és változtatás nélküli elfogadásra a Képvisel -testület elé.

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

Egyebek

Kató Pálné jegyz : Tájékoztatást adott a járások kialakításával összefügg  önkormányzati és jegyz i
feladatokról, az eddig általa adott adatszolgáltatásról, a hivatal szervezetét, a köztisztvisel ket érint ,
hatáskör változásból ered  következményekr l. Kiemelte az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
kötelezettségének teljesítése ütemezését, amelyet a vonatkozó központi jogszabályok megjelenése és
tartalmi változása nagyban befolyásolhat.

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


