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Jegyzőkönyv  

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

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

Kopasz Imréné   bizottság elnökhelyettese 
Dr. Papp Erika   bizottság tagja 
Tápai Gáborné   bizottság tagja 

 
Távolmaradását bejelentette:  Pető Sándor   bizottság ragja 
      
Tanácskozási joggal megjelent:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető  

     
Forgó János bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat és az ülésen tanácskozási 
joggal résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a bizottság tagjai közül  4 tag 
megjelent, 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 egészségügyi alapellátása körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet 
véleményezése 
Előadó: Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök 

 
2.) Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendelet-

tervezet véleményezése 
Előadó: Kató Pálné jegyző, Forgó János ÜB elnök 
 

3.) Egyebek 
 

1.) Napirend 
 
Tárgy:           Előadó: 
 Az önkormányzat egészségügyi alapellátása körzeteinek kialakításáról szóló  Kató Pálné jegyző 
 önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése     Forgó János ÜB elnök 
  
 (Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez fűzött szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy tárgyi 
rendelet-tervezetet a véleményezési joggal bíró háziorvosok, fogszakorvos, védőnő és a NEFI véleményezte, ellene 
kifogást nem emeltek. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Papp Erika bizottság tagja: Elmondta, hogy a tárgyi rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően készült el, javasolta annak elfogadását és Képviselő-testület elé terjesztését – 
változtatás nélküli – elfogadásra.  
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Forgó János bizottság elnöke: Támogatta a benyújtott előterjesztés és ahhoz csatoltak 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: 
 
11/2016. (IX. 05.) ÜB határozat 

 
Tárgy:  Az önkormányzat egészségügyi alapellátása körzeteinek kialakításáról szóló  önkormányzati rendelet-tervezet  

véleményezése 
 

H a t á r o z a t 
 

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

a beterjesztő  
- az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás  alapján,  
- az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
- az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében, 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. 

pontjában, 
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva,  
- az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény 5. § (2) bekezdése értelmében 

az egészségügyi alapellátást végző orvos és a védőnő, a 6. § (2) bekezdésében rögzített Nemzeti 
Egészségfejlesztési Intézet egyetértő véleményének birtokában, valamint az Ügyrendi Bizottság és 
a Pénzügyi Ellenőrző és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet  23. § (4) bekezdése b) pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljárva  

a rendelet-tervezetet alkalmasnak tartja Képviselő-testület elé terjesztésre, változtatás nélküli elfogadásra. 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

 
2.) Napirend 

 
Tárgy:           Előadó: 
 Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatáról Kató Pálné jegyző 
 szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése    Forgó János 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 nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
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Dr. Papp Erika bizottság tagja: Elmondta, hogy a tárgyi rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően készült el, javasolta annak elfogadását és Képviselő-testület elé terjesztését – 
változtatás nélküli – elfogadásra.  
 
Forgó János bizottság elnöke: Támogatta a benyújtott előterjesztés és ahhoz csatoltak 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: 

 
12/2016. (IX. 05.) ÜB határozat 

 
Tárgy:  Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendelet-

tervezet véleményezése 
H a t á r o z a t 

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

a beterjesztő  
- mozgóképről szóló 2004. évi II törvény 37. § (4) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján,  
- a mozgóképről szóló 2004. évi II törvény 34. § (5) bekezdésében, 
- az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében  meghatározott  

feladatkörében eljárva,  
annak megfelelve készítette el tárgyi rendelet-tervezetet. 

 
Az Ügyrendi Bizottság az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2015. (XI. 27.) 
önkormányzati rendelet  23. § (4) bekezdése b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva a 
rendelet-tervezetet alkalmasnak tartja Képviselő-testület elé terjesztésre, változtatás nélküli elfogadásra. 
 
Határozatról értesítést kap: 

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

 
3.) Napirend 

 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatást adott az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata keretében általa 
előkészítés alatt álló jogszabályok köréről és a következő ülésre való beterjesztésről.  
 
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 
  

 
 


