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E l ő t e r j e s z t é s 
 
 

   a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2013. áprilisi ülésére 

 
 
Tárgy: Víziközmű-szolgáltatás üzemeltetésbe adása a Vízközmű Szolgáltató Kft részére véleményezése 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága napirendje keretében 
megtárgyalta tárgyi előterjesztést, melyet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés fb) pontjában biztosított 
 

előkészítői jogkörében eljárva 
 

változtatás nélkül terjeszt véleményezésre a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság elé és változtatás nélküli elfogadásra a Képviselő-testület elé. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Kató Pálné jegyző és általa 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 

 
 
 
Csanytelek, 2013. április 22. 
 
 
      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 
2013. áprilisi ülésére 

 
Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése    
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága napirendje keretében 
megtárgyalta tárgyi rendelet- tervezetében foglaltakat, melyre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi: 

a beterjesztő  
- az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, 
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés 

c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, 
- az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
- az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 157. § b) pontjában, 
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 

249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva és annak megfelelően készítette el tárgyi rendelet-tervezetét, továbbá 
- a rendelet-tervezet megfelel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben 

írtaknak.  
 
Az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet alkalmasnak tartja az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzata 23. § (4) bekezdése b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé terjesztésre és szakmai 
előkészítő- javaslattevői vitára, majd Képviselő-testület elé terjesztésre,  változtatás nélküli  elfogadásra. 

 
 
 
 
Csanytelek, 2013. április 22. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
     
        Bali József sk. 
       Ügyrendi Bizottság Elnöke 
 
 

 


