
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
2011. februári ülésére

Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása 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. § (2) bekezdés dd) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

7/2011. (II. 07.) határozatával változtatás nélkül terjeszt véleményezésre a Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé és elfogadásra a képviselő-testület elé.

Csanytelek, 2010. február 08.
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
2011. februári ülésére

Tárgy: Az önkormányzat  2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet
            véleményezése

Tisztelt Képviselő-testület!

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete mellett működő Ügyrendi Bizottság napirendje
keretében megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-
tervezetében foglaltakat, melyre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi:

- a beterjesztő a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény,
- az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdésében,
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,
- az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b)-c) pontjában,
- az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69. § (1)–(2) bekezdésében és az
- Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. §-ában,

továbbá
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 77. §-ában, a 91. §-ában és 92/A. §-ában

meghatározott
feladatkörében eljárva és annak megfelelően készítette el tárgyi rendelet-tervezetét, továbbá

- a rendelet-tervezet megfelel a  jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  (Jat.)  előírásainak,   a
jogszabályszerkesztésről szóló 61/20009. (XII. 14.) IRM rendeletben írtaknak,

- tartalmazza a 2011. évre vonatkozó rövid- távú önkormányzati gazdasági program szerint
meghatározott feladatok anyagi kihatásait és fontos kitétel, hogy

- a könyvvizsgáló a rendelet-tervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak ítélte és „független
könyvvizsgálói hiteles véleményt” bocsátott ki.

Az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet alkalmasnak tartja az önkormányzat és szervei szervezeti és
működési szabályzata 27. § (4) bekezdése b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva a 6/2011.
(II. 07.) határozatával Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé
terjesztésre és pénzügyi szakmai előkészítő- javaslattevői vitára, majd képviselő-testület elé terjesztésre,
közmeghallgatás keretében  – változtatás nélküli – elfogadásra.

Csanytelek, 2010. február 08.
Tisztelettel:

Bali József sk.
Ügyrendi Bizottság Elnök




