
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
 Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési

Bizottsága Elnökétől

E l ő t e r j e s z t é s

A Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. márciusi ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítása
véleményezése

Tisztelt képviselő-testület!

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta az
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításában
foglaltakat a település polgármestere és jegyzője előterjesztésében.

A bizottság az Ügyrendi Bizottság tárgyi rendelet-tervezetre vonatkozó jogszabályi hátterére irányuló
javaslatára támaszkodva, pénzügyi szakmai szempontokat alapul véve, azt alkalmasnak tartva, az
önkormányzat képviselő-testülete és szervei szervezeti és működési szabályzata 28. § (3) bekezdése a)
pontjában biztosított jogkörében eljárva

egyetértési jogkörében eljárva

a 19/2011. (III. 08.) határozatával változtatás nélkül terjeszt véleményezésre és elfogadásra a képviselő-
testület elé.

Csanytelek, 2011. március 08.

Tisztelettel:

Pető Sándor sk.
PEFTB Elnöke



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
 Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési

Bizottsága Elnökétől

E l ő t e r j e s z t é s

A Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. márciusi ülésére

Tárgy: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló hatályon kívül helyezése, az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül
helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat

Tisztelt képviselő-testület

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta tárgyi rendelet-
tervezetet, melyet az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata 28. §
(3) bekezdése f) pontjában biztosított

egyetértési jogkörében eljárva

a 20/2011. (III. 08.) határozatával változtatás nélkül terjeszt véleményezésre és elfogadásra a képviselő-
testület elé.

Csanytelek, 2011. március 08.

Tisztelettel:

Pető Sándor sk.
PEFTB Elnöke



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
 Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési

Bizottsága Elnökétől

E l ő t e r j e s z t é s

A Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. márciusi ülésére

Tárgy: Csanytelek Község Településrendezési Terve és a Helyi Építési Szabályzata módosításának
            kezdeményezése véleményezése

Tisztelt képviselő-testület!

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete mellett működő Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében megtárgyalta tárgyi rendelet-
tervezetet, melyet az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata 28. §
(4) bekezdése b) pontjában biztosított

véleményezési jogkörében eljárva

 a 21/2011. (III. 08.) határozatával változtatás nélkül terjeszt véleményezésre és elfogadásra a képviselő-
testület elé.

Csanytelek, 2011. március 08.

Tisztelettel:

Pető Sándor sk.
PEFTB Elnöke




