
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. augusztusi ülésére

Tárgy: Csanytelek  Község Önkormányzata  2009.  évi  költségvetési  rendelet-  tervezete  módosítása 
véleményezése

Tisztelt Képviselő- testület!

Csanytelek  Község  Önkormányzata  Képviselő-  testülete  mellett  működő  Ügyrendi  Bizottság 
napirendje  keretében  megtárgyalta  az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetési  rendelet-  tervezet 
módosításában foglaltakat, melyre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi:

- a rendelet-  tervezetet  a  beterjesztő a Magyar  Köztársaság 2009.  évi  költségvetéséről  szóló 
2008. évi CII. tv. és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 71. 
§-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. (Ötv) 
16. § (1) bekezdésében foglalt jogosítvánnyal élve és annak megfelelően készítette el tárgyi 
rendelet- tervezetét,

- a rendelet- tervezet megfelel a jogalkotásról szóló többször módosított 1987. évi XI. tv. (Jat.) 
előírásainak.

Az  Ügyrendi  Bizottság  a  rendelet-  tervezetet  az  önkormányzat  és  szervei  szervezeti  és  működési 
szabályzata 27. § (4) bekezdése b) pontjában biztosított  véleményezési jogkörében eljárva Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé terjesztésre pénzügyi szakmai 
előkészítő-  javaslattevői  vitára  bocsájtja,  mivel  alkalmasnak  tartja  azt  a  képviselő-  testület  elé 
beterjeszteni  változtatás nélküli elfogadásra.

Csanytelek, 2008. augusztus 10.
Tisztelettel:

Bali József sk.
Ügyrendi Bizottság Elnöke
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