
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ügyrendi Bizottsága Elnökétől

E l ő t e r j e s z t é s

   a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. májusi ülésére

Tárgy: Önkormányzati költségvetési szerv tevékenységének besorolása

Tisztelt Képviselő- testület!

Az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat
képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata  (SZMSZ) 27. §-a (2) bek. eb) pontjában
biztosított

javaslattételi jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Csanytelek, 2008. május 26.
Tisztelettel:

Bali József sk.
Ügyrendi Bizottság Elnöke



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ügyrendi Bizottsága Elnökétől

E l ő t e r j e s z t é s

   a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. májusi ülésére

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala felhatalmazása kezdeményezése
           kiegészítő tevékenység végzésére előterjesztés véleményezése

Tisztelt Képviselő- testület

Az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat
képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. §-a (2) bekezdése eb) pontjában
biztosított

javaslattételi jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Csanytelek, 2008. május 26.
Tisztelettel:

Bali József sk.
Ügyrendi Bizottság Elnöke



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ügyrendi Bizottsága Elnökétől

E l ő t e r j e s z t é s

   a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. májusi ülésére

Tárgy: Védőnői Szolgálat tevékenységének besorolása kezdeményezése véleményezése

Tisztelt Képviselő- testület!

Az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat
képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. §-a (2) bekezdése eb) pontjában
biztosított

javaslattételi jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Csanytelek, 2008. május 26.
Tisztelettel:

Bali József sk.
Ügyrendi Bizottság Elnöke



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ügyrendi Bizottsága Elnökétől

E l ő t e r j e s z t é s

   a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. májusi ülésére

Tárgy: Közösségi színtér működtetése szervezeti változtatásának kezdeményezése a helyi
közművelődésről szóló rendelet módosításával

Tisztelt Képviselő- testület!

Az Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat képviselő-
testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. §-a (2) bekezdése eb) pontjában biztosított

javaslattételi jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Csanytelek, 2008. május 26.
Tisztelettel:

Bali József sk.
Ügyrendi Bizottság Elnöke



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ügyrendi Bizottsága Elnökétől

E l ő t e r j e s z t é s

   a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. májusi ülésére

Tárgy: KÉBSZ Kft alapító okirata módosítása véleményezése

Tisztelt Képviselő- testület!

Az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat
képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. §-a (2) bekezdése eb) pontjában
biztosított

javaslattételi jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Csanytelek, 2008. május 26.
Tisztelettel:

Bali József sk.
Ügyrendi Bizottság Elnöke



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ügyrendi Bizottsága Elnökétől

E l ő t e r j e s z t é s

   a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. májusi ülésére

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési
           szabályzata felülvizsgálata, ill. új szabályzat megalkotása véleményezése

Tisztelt Képviselő- testület!

Az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat
képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. §-a (5) bekezdése b) pontjában
biztosított

egyetértési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Csanytelek, 2008. május 26.
Tisztelettel:

Bali József sk.
Ügyrendi Bizottság Elnöke



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ügyrendi Bizottsága Elnökétől

E l ő t e r j e s z t é s

   a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. májusi ülésére

Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító okirata módosítása véleményezése

Tisztelt Képviselő- testület

Az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat
képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. §-a (2) bekezdése eb) pontjában
biztosított

javaslattételi jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Csanytelek, 2008. május 26.
Tisztelettel:

Bali József sk.
Ügyrendi Bizottság Elnöke



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ügyrendi Bizottsága Elnökétől

E l ő t e r j e s z t é s

   a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. májusi ülésére

Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító szervezeti és működési szabályzata megalkotása véleményezése

Tisztelt Képviselő- testület!

Az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat
képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. §-a (2) bekezdése eb) pontjában
biztosított

javaslattételi jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Csanytelek, 2008. május 26.
Tisztelettel:

Bali József sk.
Ügyrendi Bizottság Elnöke



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ügyrendi Bizottsága Elnökétől

E l ő t e r j e s z t é s

   a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. májusi ülésére

Tárgy: A helyi közművelődésről szóló rendelet módosítása véleményezése

Tisztelt Képviselő- testület!

Az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat
képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. §-a (4) bekezdése b) pontjában
biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Csanytelek, 2008. május 26.
Tisztelettel:

Bali József sk.
Ügyrendi Bizottság Elnöke



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ügyrendi Bizottsága Elnökétől

E l ő t e r j e s z t é s

   a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. májusi ülésére

Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmények Alapító Okirata módosítása
           véleményezése

Tisztelt Képviselő- testület!

Az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat
képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. §-a (4) bekezdése dd) pontjában
biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Csanytelek, 2008. május 26.
Tisztelettel:

Bali József sk.
Ügyrendi Bizottság Elnöke



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ügyrendi Bizottsága Elnökétől

E l ő t e r j e s z t é s

   a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. májusi ülésére

Tárgy: Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
           Társulás  Alapító Okirata módosítása véleményezése

Tisztelt Képviselő- testület!

Az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat
képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. §-a (4) bekezdése dd) pontjában
biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Csanytelek, 2008. május 26.
Tisztelettel:

Bali József sk.
Ügyrendi Bizottság Elnöke



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ügyrendi Bizottsága Elnökétől

E l ő t e r j e s z t é s

   a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. májusi ülésére

Tárgy: Dél- alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás  Alapító Okirata módosítása véleményezése

Tisztelt Képviselő- testület!

Az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat
képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. §-a (4) bekezdése dd) pontjában
biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Csanytelek, 2008. május 26.
Tisztelettel:

Bali József sk.
Ügyrendi Bizottság Elnöke



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ügyrendi Bizottsága Elnökétől

E l ő t e r j e s z t é s

   a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. májusi ülésére

Tárgy: Dél- alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodása módosítása
           véleményezése

Tisztelt Képviselő- testület!

Az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében tárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat
képviselő- testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata 27. §-a (4) bekezdése dd) pontjában
biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Csanytelek, 2008. május 26.
Tisztelettel:

Bali József sk.
Ügyrendi Bizottság Elnöke


