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Jegyzőkönyv  

 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata  Képviselő-testülete   Ügyrendi  Bizottsága  2012.  december 
              10.-én (hétfőn) de. 10,00  órakor  tartott  rendkívüli  nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Bali József   bizottság elnök 
     Forgó János   bizottság elnökhelyettese 
     Márton Erzsébet  bizottság tagja 
     Dr. Papp Erika   bizottság tagja 
 
Távolmaradását bejelentette:  Tápai Gáborné   bizottság tagja 
      
Tanácskozási joggal megjelent:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető  

     
Bali József bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mert a bizottság tagjai közül  mind a 4 tag jelen van, 1 tag távolmaradását bejelentette. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag  
-  határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
1.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata keretében (4. ütem) 

a) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról, 
b) az önkormányzat vagyonáról, 
c) az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, 
d) az önkormányzat által nyújtott gyermekjóléti ellátásokról 
szóló önkormányzati rendelet véleményezése 
Előadó: Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 

 
2.) A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal alapító okirata véleményezése 

Előadó: Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 
 

3.) A Csanyteleki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata véleményezése 
Előadó: Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök  

 
4.) VÍZIKÖZMŰ Szolgáltató Kft-hez csatlakozás véleményezése 

Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 
 

5.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi munkaterve véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 
 

6.) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása jóváhagyása 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 
 

7.) Egyebek 
 
 
 
 



1.) Napirend 
 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata véleményezése (4. ütem)  Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
 

a) 
 

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  szóló 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 elfogadását és Pénzügyi Ellenőrző és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság és 
Képviselő-testület elé terjesztését. Kiemelte az Mötv.-nek való megfelelés miatt alkalmazott változásokat 
és részletekbe menően ismertette az átruházott hatáskörbe sorolt feladat ellátás mikéntjét. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Papp Erika bizottság tagja: Elmondta, hogy tárgyi rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően készült el, javasolta annak elfogadását és a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé terjesztését előkészítő- javaslattevő vitára, majd 
képviselő-testület elé terjesztését annak elfogadására. 
 
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 4 igen szavazattal (ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
41/2012. (XII. 10.) ÜB határozat 
 
Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 
 

Határozat 
 

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

egyetértési jogkörében eljárva 
 

változtatás nélkül terjeszt  véleményezésre a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság elé, majd a Képviselő-testület elé elfogadásra, mivel tárgyi rendelet-tervezet 
megfelel 
 

- az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-45. §-ában, 48. § 

(2)-(4) bekezdésében, 49.  § (2) bekezdésében, 50. §-ában, 51. § (2) bekezdésében, 53. § (1) és (3) 
bekezdésében, 57. § (1)-(2) bekezdésében, 59. § (2) bekezdésében 68.. § (2)-(3)  bekezdésében, 68. 
§ (2)-(3) bekezdésében, 82. § (3) bekezdésében és a 84. § (2) bekezdésében,  

- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben  
foglaltaknak. 



 
Határozatról értesítést kap: 
Kató Pálné jegyző és általa 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 
Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
 

b) 
 

Az önkormányzat vagyonáról szóló 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 elfogadását és Pénzügyi Ellenőrző és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság és 
Képviselő-testület elé terjesztését. Megemlítette tárgyi rendelet kiegészítésére okot adó köznevelési 
törvényből eredő vagyonkezelői jog átadási kötelezettségét annak jogi, gyakorlati kérdéskörét, a 
Megállapodás kötési kötelezettséggel járó feladatokat. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Papp Erika bizottság tagja: Elmondta, hogy tárgyi rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően készült el, javasolta annak elfogadását és a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé terjesztését előkészítő- javaslattevő vitára, majd 
képviselő-testület elé terjesztését annak elfogadására. 
 
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 4 igen szavazattal (ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
42/2012. (XII. 10.) ÜB határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 
 

Határozat 
 

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

véleményezési jogkörében eljárva 
 

változtatás nélkül terjeszt  véleményezésre a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság elé, majd a Képviselő-testület elé elfogadásra, mivel tárgyi rendelet-tervezet 
megfelel 
 

- az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) 

bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) pontjában, 
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés a)-c) pontjában, 13. § (1) 

bekezdésében, 
- a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 

vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 8. § 10. § és 12. § (2) bekezdésében, 



- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben  
foglaltaknak. 

 
Határozatról értesítést kap: 
Kató Pálné jegyző és általa 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 
Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
 

c) 
 

az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 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 elfogadását és Pénzügyi Ellenőrző és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság és 
Képviselő-testület elé terjesztését. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Papp Erika bizottság tagja: Elmondta, hogy tárgyi rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően készült el, javasolta annak elfogadását és a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé terjesztését előkészítő- javaslattevő vitára, majd 
képviselő-testület elé terjesztését annak elfogadására. 
 
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 4 igen szavazattal (ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
43/2012. (XII. 10.) ÜB határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet véleményezése 
 

Határozat 
 

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

véleményezési jogkörében eljárva 
 

változtatás nélkül terjeszt  véleményezésre a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság elé, majd a Képviselő-testület elé elfogadásra, mivel tárgyi rendelet-tervezet 
megfelel 
 

- az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 32. cikk (2) bekezdésében, 
- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) 

bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdés d) 
pontjában, 37/A. § (3) bekezdésében, 45. § (1) – (2) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 47. § 
(2) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében 58./B. § (2) bekezdésében, 132. 
§ (4) bekezdés b)-c) pontjában, 132. § (4) bekezdésében, 

- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben  



foglaltaknak. 
 
Határozatról értesítést kap: 
Kató Pálné jegyző és általa 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 
Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
 

d) 
 

az önkormányzat által nyújtott gyermekjóléti ellátásokról szóló 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 elfogadását és Pénzügyi Ellenőrző és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság és 
Képviselő-testület elé terjesztését. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Papp Erika bizottság tagja: Elmondta, hogy tárgyi rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően készült el, javasolta annak elfogadását és a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé terjesztését előkészítő- javaslattevő vitára, majd 
képviselő-testület elé terjesztését annak elfogadására. 
 
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 4 igen szavazattal (ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
44/2012. (XII. 10.) ÜB határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet-tervezet véleményezése 
 

Határozat 
 

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

véleményezési jogkörében eljárva 
 

változtatás nélkül terjeszt  véleményezésre a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság elé, majd a Képviselő-testület elé elfogadásra, mivel tárgyi rendelet-tervezet 
megfelel 
 

- az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 31. (1) bekezdés a) pontjában, 32. cikk (2) 
bekezdésében, 

- a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) 
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdés b) 
pontjában, 21. §-ában, 29. § (1) – (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 

- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben  
foglaltaknak. 

 



Határozatról értesítést kap: 
Kató Pálné jegyző és általa 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 
Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
 

2.) Napirend 
 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanyteleki Polgármesteri Hivatal alapító okirata véleményezése  Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Bali József bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett előterjesztés és határozati javaslat 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 4 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
45/2012. (XII. 10.) ÜB határozat 
             
Tárgy: Csanyteleki  Polgármesteri Hivatal alapító okirata módosítása véleményezése 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága napirendje keretében 
megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdés e) pontjában biztosított 
 

javaslattételi jogkörében eljárva 
 

változtatás nélkül terjeszt véleményezésre a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság elé és változtatás nélküli elfogadásra a Képviselő-testület elé. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Kató Pálné jegyző és általa 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 

 
3.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Kató Pálné jegyző 
 véleményezése       Bali József ÜB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Bali József bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett előterjesztés és határozati javaslat 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 4 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
46/2012. (XII. 10.) ÜB határozat 
             
Tárgy: Csanyteleki  Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása véleményezése 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága napirendje keretében 
megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet 26. § (5) bekezdés b) pontjában biztosított 
 

véleményezés jogkörében eljárva 
 

változtatás nélkül terjeszt véleményezésre a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság elé és változtatás nélküli elfogadásra a Képviselő-testület elé. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Kató Pálné jegyző és általa 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 

 
4.) Napirend 

 
 

Tárgy:          Előadó: 
 VÍZIKÖZMŰ Szolgáltató Kft-hez csatlakozás véleményezése   Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Bali József bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett előterjesztés és határozati javaslat 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 4 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
47/2012. (XII. 10.) ÜB határozat 
             
Tárgy: VÍZIKÖZMŰ Szolgáltató Kft-hez csatlakozás véleményezése 
 

Határozat 
 



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága napirendje keretében 
megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdés fb) pontjában biztosított 
 

előkészítői jogkörében eljárva 
 

változtatás nélkül terjeszt véleményezésre a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság elé és változtatás nélküli elfogadásra a Képviselő-testület elé. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Kató Pálné jegyző és általa 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 

 
5.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi   Kató Pálné jegyző 
 munkaterve véleményezése      Bali József ÜB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Bali József bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett előterjesztés és határozati javaslat 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 4 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
48/2012. (XII. 10.) ÜB határozat 
             
Tárgy:  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi munkaterve véleményezése 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága napirendje keretében 
megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat zervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdés f)a pontjában biztosított 
 

előkészítői  jogkörében eljárva 
 

változtatás nélkül terjeszt véleményezésre a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság elé és változtatás nélküli elfogadásra a Képviselő-testület elé. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Kató Pálné jegyző és általa 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 

 
6.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 



 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása   Kató Pálné jegyző 
 módosítása  véleményezése      Bali József ÜB elnök 

 
(tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Bali József bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett előterjesztés és határozati javaslat 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 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi 
határozatot hozta. 
 
49/2012. (XII. 10.) ÜB határozat 
 
Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása  Társulási Megállapodásának módosítása véleményezése     
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága napirendje keretében 
megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdés fb) pontjában biztosított 
 

előkészítői jogkörében eljárva 
 

változtatás nélkül terjeszt véleményezésre és változtatás nélküli elfogadásra a Képviselő-testület elé. 
 
Határozatról értesítést kap: 
Kató Pálné jegyző és általa 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 
Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
 

Egyebek 
 

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a Bizottság Tagjait arról, hogy az önkormányzati rendeletek ütemezése 
szerint 2012. december 21.-ére újabb rendelet-tervezeteket készít elő és terjeszt a Bizottságok elé. 
Tájékoztatást adott a központi jogszabályok önkormányzatot érintő változásairól, a sokasodó feladatokról. 
 
 
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       Forgó János 
 ÜB elnök       elnökhelyettes 

 


