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Jegyzıkönyv
Amely készült az Sándorfalva Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Ügyrendi és Jogi
Bizottság 2010. 06. 21. napján tartott ülésén.
Jelen vannak:
Dr. Kurucsai Béla, elnök,
Kónya József bizottsági tag, képviselı
Pataki Zsuzsanna képviselı igazoltan távol
Dr. Török Éva ÜJB titkár,

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:

Elnök: Kérem szavazzunk a napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a bizottsági meghívóban
szereplı napirendi pontok elfogadásra kerültek:
A bizottság 2 igen szavazattal a következı határozatot hozza:
43/2010. ( VI. 21. ) ÜJB határozat
Határozat
Tárgy: Napirendi pont elfogadása.
2010. 06. 21. napján tartott ÜJB ülésen az alábbi napirendi pontok kerültek elfogadásra:
1. Rendelet-tervezet az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 4/2010. (II. 11.) Ör.
rendelet módosítására
módosítása
2. Rendelet-tervezet az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól
szóló 34/2009. (XI. 26.) Ör. rendelet módosítására
3. Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselı-testülete 97/2009. (VI. 25.) Kt. számú
határozatának végrehajtása
- Rendelet-tervezet a házi orvosi körzetek meghatározásáról szóló 5/2002. (III. 12.) Ör. rendelet
módosítására
4. Sándorfalva Város Önkormányzat Környezetvédelmi Programja 2010-2014 évre
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1./napirendi pont: Rendelet-tervezet az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 4/2010.
(II. 11.) Ör. rendelet módosítására
módosítása

A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 2 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
44/2010. (VI. 21.) ÜJB határozat
Tárgy: Rendelet-tervezet az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 4/2010. (II. 11.) Ör.
rendelet módosítására
módosítása
Határozat
A bizottság a rendelet-tervezetet megvitatta és azt a testület számára megvitatásra és
elfogadásra javasolja.
2./napirendi pont: Rendelet-tervezet az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és
rendelkezés szabályairól szóló 34/2009. (XI. 26.) Ör. rendelet módosítására

A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 2 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
2/ bizottsági határozat:
45/2010. (VI. 21. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: Rendelet-tervezet az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés
szabályairól szóló 34/2009. (XI. 26.) Ör. rendelet módosítására
Határozat
A bizottság a rendelet tervezetet megvitatta és azt a testület számára elfogadásra javasolja.
3./napirendi pont: Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselı-testülete 97/2009. (VI. 25.) Kt.
számú
határozatának végrehajtása
- Rendelet-tervezet a házi orvosi körzetek meghatározásáról szóló 5/2002. (III. 12.) Ör. rendelet
módosítására
A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 2 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
3/ bizottsági határozat:
46/2010. (VI. 21. ) számú ÜJB határozat:
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Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselı-testülete 97/2009. (VI. 25.) Kt. számú
határozatának végrehajtása
- Rendelet-tervezet a házi orvosi körzetek meghatározásáról szóló 5/2002. (III. 12.) Ör. rendelet
módosítására
Határozat
A.) A bizottság javasolja, hogy a testület a határozati javaslatban jelölt elégedettségi beszámolót
(5. pont ) követıen döntsön a IV. körzet pályáztatásáról.
B.) A rendelet – tervezetet a körzet felosztásról megtárgyalásra és elfogadásra javasoljuk.

4./napirendi pont: Sándorfalva Város Önkormányzat Környezetvédelmi Programja 2010-2014
évre.
A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 2 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
4/ bizottsági határozat:
47/2010. (VI. 21. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Környezetvédelmi Programja 2010-2014 évre

Határozat
A bizottság Sándorfalva Város Önkormányzat Környezetvédelmi Programját 2010-2014
évre megtárgyalásra és elfogadásra javasolja.
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

