
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
Ügyrendi Bizottsága Elnökét l

E l  t e r j e s z t é s

   a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
2010. decemberi ülésére

Tárgy: A kötelez  hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l szóló rendelet- tervezet
            véleményezése

Tisztelt képvisel -testület!

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi el terjesztést, melyet a képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt véleményezésre a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság elé és elfogadásra a képvisel -testület elé.

Csanytelek, 2010. december 6.
Tisztelettel:

Bali József sk.
Ügyrendi Bizottság Elnöke



Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
Ügyrendi Bizottsága Elnökét l

E l  t e r j e s z t é s

   a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
2010. decemberi ülésére

Tárgy: A település közm ves ivóvíz ellátásáról és a vízm  üzemeltetése rendjér l  szóló rendelet- tervezet
            véleményezése

Tisztelt képvisel -testület!

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi el terjesztést, melyet a képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt véleményezésre a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság elé és elfogadásra a képvisel -testület elé.

Csanytelek, 2010. december 6.
Tisztelettel:

Bali József sk.
Ügyrendi Bizottság Elnöke



Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
Ügyrendi Bizottsága Elnökét l

E l  t e r j e s z t é s

   a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
2010. decemberi ülésére

Tárgy: A vállalkozók kommunális adójáról szóló helyi önkormányzati rendelet hatályon kívül
            helyezésének  véleményezése

Tisztelt képvisel -testület!

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi el terjesztést, melyet a képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt véleményezésre a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság elé és elfogadásra a képvisel -testület elé.

Csanytelek, 2010. december 6.
Tisztelettel:

Bali József sk.
Ügyrendi Bizottság Elnöke



Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
Ügyrendi Bizottsága Elnökét l

E l  t e r j e s z t é s

   a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
2010. decemberi ülésére

Tárgy: Idegenforgalmi adóról szóló helyi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése véleményezése

Tisztelt képvisel -testület!

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi el terjesztést, melyet a képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési
szabályzatáról szóló 27. §-a (4) bek. b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

változtatás nélkül terjeszt véleményezésre a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság elé és változtatás nélküli elfogadásra a képvisel -testület elé.

Csanytelek, 2010. december 6.
Tisztelettel:

Bali József sk.
Ügyrendi Bizottság Elnöke



Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
Ügyrendi Bizottsága Elnökét l

E l  t e r j e s z t é s

   a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
2010. decemberi ülésére

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. évi munkaterve véleményezése

Tisztelt képvisel -testület!

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi el terjesztést, melyet az SZMSZ 27. § (2) bek. fa) pontja alapján

változtatás nélkül terjeszt  véleményezésre a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság elé és a képvisel - testület elé  elfogadásra.

Csanytelek, 2010. december 6.
Tisztelettel:

Bali József sk.
Ügyrendi Bizottság Elnöke



Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
Ügyrendi Bizottsága Elnökét l

E l  t e r j e s z t é s

   a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
2010. decemberi ülésére

Tárgy: Kötelez  kéménysepr - ipari közszolgáltatás igénybevételér l szóló pályázat véleményezése

Tisztelt képvisel -testület!

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete mellett m köd  Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta tárgyi el terjesztést és az SZMSZ 27. § (2) bek. dd) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljárva megállapította, hogy a

- CSOMIFÜST PLUSZ Kft ügyvezet je által benyújtott pályázat a kéménysepr -ipari
közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendeletnek és a pályázati kiírásban meghatározott
feltételeknek megfelel,

- Boldizsár Ferenc egyéni vállalkozó által tárgyban benyújtott pályázata a kéménysepr -ipari
közszolgáltatásról  szóló  27/1996.  (X.  30.)  BM  rendelet  15.  §  (1)  bekezdésében  írtaknak  és  a
képvisel -testület általi  pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek nem felel meg, mert az
formai hibás, így ekként terjeszti a pályázatot a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság és a képvisel -testület elé kezdeményezve a pályázó kizárását a
pályázati bírálatból.

Csanytelek, 2010. december 6.
Tisztelettel:

Bali József sk.
Ügyrendi Bizottság Elnöke


