
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. novemberi ülésére

Tárgy: A kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló rendelet- tervezet
            véleményezése

Tisztelt Képviselő- testület!

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Csanytelek, 2008. november23.
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. novemberi ülésére

Tárgy: A kötelező kéményseprő- ipari  közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló rendelet-
            tervezet véleményezése

Tisztelt Képviselő- testület!

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Csanytelek, 2008. november23.
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. novemberi ülésére

Tárgy: A gyermekek védelméről és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet- tervezet véleményezése

Tisztelt Képviselő- testület!

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Csanytelek, 2008. november23.
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. novemberi ülésére

Tárgy: A település közműves ivóvíz ellátásáról és a vízmű üzemeltetése rendjéről szóló rendelet- tervezet
            véleményezése

Tisztelt Képviselő- testület!

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Csanytelek, 2008. november23.
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. novemberi ülésére

Tárgy: A környezet védelmének szabályairól szóló rendelet- tervezet véleményezése

Tisztelt Képviselő- testület!

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Csanytelek, 2008. november23.
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. novemberi ülésére

Tárgy: A köztemető használatának rendjéről szóló rendelet- tervezet véleményezése

Tisztelt Képviselő- testület!

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Csanytelek, 2008. november23.
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. novemberi ülésére

Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet- tervezet
             véleményezése

Tisztelt Képviselő- testület!

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Csanytelek, 2008. november23.
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. novemberi ülésére

Tárgy: HÉSZ EU jogharmonizációjának való megfeleltetéséről szóló rendelet- tervezet véleményezése

Tisztelt Képviselő- testület!

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet a képviselő- testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt elfogadásra a képviselő- testület elé.

Csanytelek, 2008. november23.
Tisztelettel:

Bali József sk.
Ügyrendi Bizottság Elnöke


