
1 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  
4/2013. 
 
 
 
 
 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
 
 

 
 
 
 

Ügyrendi Bizottsága 
 
 
 
 
 

2014. április  22-én (kedden) de. 10,00 órakor 
megtartott soros nyílt ülésének 

 
 
 

 
 
 
 

Jegyzőkönyve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 



2 
 

Jegyzőkönyv  

 
 

Készült: Csanytelek  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete    Ügyrendi   Bizottsága   2013.   április 
              22.-én (kedden) de. 10,00  órakor  tartott  soros  nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Bali József   bizottság elnök 
     Forgó János   bizottság elnökhelyettes 

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  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.) Az önkormányzat és önkormányzati hivatala  2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati 

rendelet-tervezet véleményezése 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 

 
2.) Új Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat véleményezési eljárásának lezárása, a tervezet végső 

véleményezésre bocsátása (HÉSZ rendelet-tervezet véleményezése) 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 
 

3.) Csanyteleki Polgármesteri Hivatal alapító okirata kiadása, egységes szerkezetbe foglalása véleményezése 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 
 
4.)  Egyebek 
 

1.) Napirend 
 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat és az önkormányzati hivatala 2013. évi költségvetésének  Forgó Henrik polgármester 
 végrehajtásáról szól önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése  Kató Pálné jegyző 
         Bali József ÜB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Kató Pálné jegyző:  Kezdeményezte a rendelet- tervezet megvitatása után annak elfogadását és a 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, majd Képviselő-testület elé 
terjesztését – változtatás nélküli – elfogadásra.  

 
Kérdés nem hangzott el. 
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Hozzászólás: 
 

Dr. Papp Erika bizottság tagja: Elmondta, hogy a rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően készült el. Javasolta annak elfogadását és a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé terjesztését pénzügyi szakmai előkészítő- 
javaslattevő vitára, majd  elfogadásra. 

 
Bali József bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett költségvetési zárszámadásról szóló 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. 
 
8/2014. (IV. 22.) ÜB határozat 

 
Tárgy: Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati 

rendelet-tervezet véleményezése 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága napirendje keretében 
megtárgyalta az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló önkormányzati rendelet- tervezetében foglaltakat, melyre vonatkozóan az alábbi megállapításokat 
teszi: 

a beterjesztő  
- az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, 
- az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében, 91. § (1) 

bekezdésében,  
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 157. § b) 

pontjában, 
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 

249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdésében,  
- az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt   

feladatkörében eljárva, annak megfelelve készítette el tárgyi rendelet-tervezetet, továbbá a rendelet-tervezet 
megfelel a jogalkotásról szóló 2011. évi CXXX. törvényben és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. 
(XII. 14.) IRM rendeletben írtaknak.  
 
Az Ügyrendi Bizottság az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 23. § (4) bekezdése b) 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva a rendelet-tervezetet alkalmasnak tartja Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé terjesztésre és pénzügyi szakmai 
előkészítő- javaslattevői vitára, majd Képviselő-testület elé terjesztésre, változtatás nélküli elfogadásra. 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

 
2.) Napirend 

 
Tárgy:  Új Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat  véleményezési Előadó: 

eljárásának lezárása, a tervezet végső véleményezésre bocsátása  Forgó Henrik polgármester 
 (HÉSZ rendelet-tervezet) véleményezése    Kató Pálné jegyző 

         Bali József ÜB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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Kató Pálné jegyző:  Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a  jelen ülésre 
beterjesztett Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról és a településképi véleményezési eljárásról 
szóló önkormányzati rendelet-tervezet véglegesítése érdekében kell a megyei  főépítész részére megküldeni 
és az Ő jóváhagyását követően, változatlan formában alkothatja meg a képviselő-testület a tárgyi 
önkormányzati rendeletet. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

 
Bali József bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását, 
képviselő-testület elé terjesztését, 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. 
 
9/2014. (IV. 22.) ÜB határozat 

 
Tárgy: Új Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat véleményezési Eljárásnak lezárása, a tervezet végső 

véleményezésre bocsátása (HÉSZ rendelet-tervezet) véleményezése 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága napirendje keretében 
megtárgyalta tárgyi előterjesztést, amelyet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 23. § (4) 
bekezdés b) pontjában számára biztosított  
 

véleményezési jogával élve terjeszt 
 
a Képviselő-testület elé változatlan tartalommal és formában történő elfogadásra. 
 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

3.) Napirend 
 

Tárgy:  Csanyteleki Polgármesteri Hivatal alapító okirata kiadása, egységes  Előadó: 
szerkezetbe foglalása véleményezése     Forgó Henrik polgármester 
         Kató Pálné jegyző 

         Bali József ÜB elnök 
 
(tárgyi írásos előterjesztés a 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: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását, 
képviselő-testület elé terjesztését, 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. 
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10/2014. (IV. 22.) ÜB határozat 

 
Tárgy: Csanyteleki Polgármesteri Hivatal alapító okirata kiadása, egységes szerkezetbe foglalása véleményezése 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága napirendje keretében 
megtárgyalta tárgyi előterjesztést, amelyet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 23. § (4) 
bekezdés c) pontjában számára biztosított  
 

véleményezési jogával élve terjeszt 
 
a Képviselő-testület elé változatlan tartalommal és formában történő elfogadásra. 
 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Kató Pálné jegyző és általa 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- PEFTB tagjai (Helyben) 

 
 
 

Egyebek 
 

Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott az önkormányzatot és a hivatalt érintő központi jogszabályok 
változásairól, jogalkotási munkálatok előkészületeiről.  

 
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       bizottság elnökhelyettese 

 


