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Jegyzőkönyv  

 
Készült: Csanytelek  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete    Ügyrendi   Bizottsága   2016. február 

10.-én (szerdán) du. 14,00  órakor  tartott  soros  nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó János   bizottság elnöke 

Kopasz Imréné   bizottság elnökhelyettese 
Tápai Gáborné   bizottság tagja 

 
Távolmaradását bejelentette:  Pető Sándor   bizottság ragja 
     Dr. Papp Erika   bizottság tagja 
      
Tanácskozási joggal megjelent:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető  

     
Forgó János bizottság elnökhelyettese: Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat és az ülésen 
tanácskozási joggal résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a bizottság tagjai közül   
3 tag megjelent, 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 és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet 
véleményezése 
Előadó: Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök 

 
2.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi 

térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése 
Előadó: Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök 

 
 

3.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő 
intézményi térítési díjakról szóló  önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése 
Előadó: Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök 
 

 
4.) Egyebek 

 
1.) Napirend 

 
Tárgy:           Előadó: 
 Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló Kató Pálné jegyző 
 önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése     Forgó János ÜB elnök 
  
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e 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.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó János bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett költségvetési 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 3 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
1/2016. (II. 11.) ÜB határozat 

 
Tárgy: Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet véleményezése 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága napirendje keretében 
megtárgyalta az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetéséről 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 23. §-ában,  
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában,  a 

(4) bekezdésében és a 237. §-ában,  
- az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt   

feladatkörében eljárva nyújtotta be tárgybeli előterjesztését, amely 
tárgyi rendelet-tervezet megfelel a jogalkotásról szóló 2011. évi CXXX. törvényben és a jogszabályszerkesztésről 
szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben írtaknak.  

 
Az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 23. § (4) 
bekezdése b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai 
és Településfejlesztési Bizottság elé terjesztésre és pénzügyi szakmai előkészítő- javaslattevői vitára, majd 
Képviselő-testület elé terjesztésre alkalmasnak tartja, közmeghallgatás keretében  – változtatás nélküli – 
elfogadásra. 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

 
2. Napirend 

 
 
Tárgy:           Előadó: 
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,   Kató Pálné jegyző 
 valamint a fizetendő térítési díjakról  szóló önkormányzati rendelet-tervezet   Forgó János ÜB elnök 
 véleményezése 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében szólt arról, hogy ezen rendelet-tervezetet Felgyő és 
Tömörkény községek  Csongrád város Képviselő-testületei és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete is véleményezi és annak ismeretében kerülhet sor tárgyi rendelet 
megalkotására. Kezdeményezte a rendelet-tervezet megvitatása után annak elfogadását és a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, majd Képviselő-testület elé terjesztését 
– változtatás nélküli – elfogadásra.  
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Forgó János bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett rendelet-tervezet Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Felgyő, Tömörkény községek,  Csongrád város és a 
Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületei és a 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 3 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
2/2016. (II. 11.) ÜB határozat 

 
Tárgy:  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi 

térítési díjakról  szóló önkormányzati rendelet-tervezete véleményezése 
 

H a t á r o z a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága napirendje keretében 
megtárgyalta tárgyi önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltakat, melyre vonatkozóan az alábbi 
megállapításokat teszi: 

a beterjesztő  
- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés a) 

pontjában, 
- az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában  
kapott felhatalmazás alapján, 
- az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) 

bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) 
pontjában, 

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 
Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében, 

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontjában, 39. § (1) 
bekezdésében, 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a 
pontjában, 

- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, 
- Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 
- Felgyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
- Tömörkény Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatába foglalt 
hozzájárulásával, 
- az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési 

Bizottság az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2015. (XI. 27.) 
önkormányzati rendelet 23. §  (4) bekezdés b) pontjában és 24. § (2) bekezdés e) pontjában írt 

véleményének kikérésével, 
- a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 81. §-ában biztosított  
egyetértési jogával  nyújtja be tárgybeli előterjesztését, az előzetes hatásvizsgálatot, a rendelet-tervezet 
indokolását, amely 
tárgyi rendelet-tervezet megfelel a jogalkotásról szóló 2011. évi CXXX. törvényben és a jogszabályszerkesztésről 
szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben írtaknak.  

 
Az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában 
biztosított véleményezési jogkörében eljárva Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési 
Bizottság elé terjesztésre és pénzügyi szakmai előkészítő- javaslattevői vitára, majd Képviselő-testület elé 
terjesztésre alkalmasnak tartja – változtatás nélküli – elfogadásra. 
 
Határozatról értesítést kap: 
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- Kató Pálné jegyző és általa 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- PEFTB tagjai (Helyben) 

 
3.) Napirend 

 
Tárgy:           Előadó: 
 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok Kató Pálné jegyző 
 igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjai összegének   Forgó János ÜB elnök 
 megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése 
 
(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében szólt arról, hogy ezen rendelet-tervezetet Felgyő és 
Tömörkény községek Képviselő-testületei és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete is véleményezi és annak ismeretében kerülhet sor tárgyi rendelet megalkotására. 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, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Forgó János bizottság elnöke: Támogatta a beterjesztett tárgyi 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 3 igen szavazattal (ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
3/2015. (II. 11.) ÜB határozat 

 
Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő 

intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése 
 

Határozat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága napirendje keretében 
megtárgyalta tárgyi önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltakat, melyre vonatkozóan az alábbi 
megállapításokat teszi: 

a beterjesztő  
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2)-(3) 

bekezdésében, 32. § (1) bekezdés d) pontjában, 148. § (5) bekezdésében,  
- az Alaptörvény 29. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
kapott felhatalmazás alapján, 
- az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 

térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328./2011. Korm. 
rendelet 2. § (1) bekezdésében,  

- a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 29. § (2)-(3), 32. § 
(1) bekezdés d.) pontja, 148. § (5) bekezdésében bekezdésében, 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. 
pontjában, 

- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdésében és 6. §-ában  meghatározott 
feladatkörében eljárva, 

- Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 
- Felgyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
- Tömörkény Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatába foglalt 
hozzájárulásával, 
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- az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési 

Bizottság az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2015. (XI. 27.) 
önkormányzati rendelet 23. §  (4) bekezdés b) pontja, a 24. § (2) bekezdés e) pontja szerinti 

véleményének kikérésével, 
- a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 81. §-ában biztosított  
egyetértési jogával nyújtja be tárgybeli előterjesztését, amely 

tárgyi rendelet-tervezet megfelel a jogalkotásról szóló 2011. évi CXXX. törvényben és a jogszabályszerkesztésről 
szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben írtaknak.  
 
Az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában 
biztosított véleményezési jogkörében eljárva Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési 
Bizottság elé terjesztésre és pénzügyi szakmai előkészítő- javaslattevői vitára, majd Képviselő-testület elé 
terjesztésre alkalmasnak tartja – változtatás nélküli – 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 és az előkészítés alatt álló önkormányzati  rendelet-tervezetekről, annak Bizottság elé 
terjesztésének ütemezéséről. 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó János bizottság elnöke megköszönte 
az ülésen megjelentek részvételét és az ülést befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
       Forgó János      Kopasz Imréné 
bizottság elnöke           bizottság elnökhelyettese 
  

 


