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Jegyzıkönyv
Amely készült az Sándorfalva Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Ügyrendi és Jogi
Bizottság 2010. 04. 26. napján tartott ülésén.
Jelen vannak:
Dr. Kurucsai Béla, elnök,
Pataki Zsuzsanna elnökhelyettes, képviselı
Kónya József bizottsági tag, képviselı
Dr. Török Éva ÜJB titkár,
Meghívott: Kakas Béla polgármester

Az elnök megnyitja az ülést, megállapítja, hogy az ÜJB határozatképes, üdvözli a
megjelenteket, Tájékoztatja a jelen lévıket, hogy az ülésrıl jegyzıkönyv készül, amelyet az
elnök ír alá, a bizottság titkára ellenjegyez és a hivatal bélyegzıjével hitelesít. Ismerteti a
napirendi pontokat:
1./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója
2./ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 13/2007. (V. 22.) Ör. rendelet

módosítására
3./ Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény magasabb vezetıi állás

pályázatának kiírása
4./ Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
5./ Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Konzorciumi Szerzıdésének módosítása
6./ Az együttesen ellátható belterületi szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást szolgáló

létesítmények létrehozására kiírt KEOP-1.2.0 – 2. fordulójának elıkészítése
Elnök: Kérem szavazzunk a napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a bizottsági meghívóban
szereplı napirendi pontok, elfogadásra kerültek:
A bizottság 3 igen szavazattal a következı határozatot hozza:
29/2010. ( IV. 26. ) ÜJB határozat
Határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása.
2010. 04. 26. napján tartott ÜJB ülésen az alábbi napirendi pontok kerültek elfogadásra:
1./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója
2./ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 13/2007. (V. 22.) Ör. rendelet

módosítására
3./ Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény magasabb vezetıi állás

pályázatának kiírása
4./ Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
5./ Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Konzorciumi Szerzıdésének módosítása
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6./ Az együttesen ellátható belterületi szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást szolgáló

létesítmények létrehozására kiírt KEOP-1.2.0 – 2. fordulójának elıkészítése

1./napirendi pont: Az önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója

A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 3 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
30/2010. (IV. 26.) ÜJB határozat
Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója

Határozat
A bizottság a napirendi pontot elfogadásra javasolja.

2. Napirendi pont: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 13/2007. (V. 22.)
Ör.rendelet
módosítása

A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 3 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
2/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
31/2010. (IV. 26. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 13/2007. (V. 22.) Ör. rendelet
módosítására
Határozat
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalásra és elfogadásra javasolja.

3. napirendi pont: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény magasabb
vezetıi állás pályázatának kiírása
A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 3 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
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3/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
32/2010. (IV. 26. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény magasabb vezetıi állás
pályázatának kiírása
Határozat
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalásra és elfogadásra javasolja.
4. napirendi pont: Dél-alföldi
Megállapodás módosítása

Regionális

Környezetvédelmi

Társulás

Társulási

A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 3 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
4/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
33/2010. (IV. 26. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodás
módosítása
Határozat
A napirendi pontot megtárgyalásra és elfogadásra javasolja.
5. napirendi pont: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Konzorciumi
Szerzıdésének módosítása

A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 3 igen szavazattal a következı határozatot hozta:

5/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
34/2010. (IV. 26. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Konzorciumi Szerzıdésének
módosítása
Határozat
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A bizottság a napirendi pontot megtárgyalásra és elfogadása javasolja.

6.

napirendi pont: Az együttesen ellátható belterületi szennyvízelvezetést és
szennyvíztisztítást szolgáló létesítmények létrehozására kiírt KEOP-1.2.0 – 2.
fordulójának elıkészítése

A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 3 igen szavazattal a következı határozatot hozta:

6/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
35/2010. (IV. 26. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: Az együttesen ellátható belterületi szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást szolgáló
létesítmények létrehozására kiírt KEOP-1.2.0 – 2. fordulójának elıkészítése

Határozat
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalásra és elfogadásra javasolja, azzal az
észrevétellel, hogy a határozati javaslat 4. pontjából nem derül ki, milyen idıszakra
választják meg az abban szereplı személyeket, célszerőségi szempontokat figyelembe véve a
jelenlegi ciklus végéig ellene megválasztani ıket, hogy az önkormányzati választások után
lehetısége legyen az akkori Képviselı-testületnek,- amennyiben szükséges, vagy élni akar
ezzel a jogával - más személyeket delegálni.

Egyéb napirendi pont hiányában az Elnök megköszöni a megjelentek közremőködését, és
berekeszti az ülést.
P.H.

………………………………

………………………………….

Dr. Kurucsai Béla ÜJB elnök

Dr. Török Éva ÜJB titkár

