Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi
Bizottsága 2011. szeptember 14-ei nyilvános ülésének
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai: 55-58/2011.
TÁRGYSOROZAT

Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel:
1./ Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011.
(III. 22.) önkormányzati rendelet módosítására.
2./ Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,
valamint az azokért fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására.
3./ Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához történő csatlakozásról.

Önkormányzati

4./ 2012.évi Belső Ellenőrzési Terv jóváhagyása.

Tornyospálca, 2011. október 12.

Dr. Legény Zsolt
a bizottság elnöke
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi,
Ügyrendi Bizottságának 2011. október 12-én megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme.
JELEN VANNAK
Dr. Legény Zsolt elnök, Csépke Csaba bizottsági tag
Állandó tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző
Lukácsi Attila polgármester
Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné jegyző
HIÁNYZIK
Szántó József, aki távollétét előzetesen bejelentette.
Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke köszönti a bizottság ülésén megjelent képviselőt, a
tanácskozási joggal jelenlévő jegyzőt és a polgármestert.
Megállapítja, hogy az ülés 2 fővel határozatképes, így azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés
napirendjének a megállapítására a meghívóban szereplő napirendi pontoktól eltérően, melyet
szó szerint ismeretet. Megkérdezi, hogy van e más javaslat?
Mivel más javaslat nem érkezett, a bizottság elnöke szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság
2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el
az ülés napirendjét:
1./ Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011.
(III. 22.) önkormányzati rendelet módosítására.
2./ Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,
valamint az azokért fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására.
3./ Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához történő csatlakozásról.

Önkormányzati

4./ 2012.évi Belső Ellenőrzési Terv jóváhagyása.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: /1.tsp./ Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 4/2011. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosítására.
Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke véleménye szerint, ha itt van
helyi párt, akkor ők is véleményezhetnék a rendelet-tervezeteket. Egyébiránt javasolja, a
tervezet elfogadását.
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Mivel a napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavaztat.
Megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Tornyospálca Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságának
55/2011. (X.12.) számú
határozata
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 22.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A Bizottság:
Javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.
Tárgy: /2.tsp./ Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének
szabályairól, valamint az azokért fizetendő térítési díjakról szóló rendelet
megalkotására.
Kovács Miklósné szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a rendelet-tervezet 1.§ (1)
bekezdésében a „Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményt: pénteken 13.00 és 19.00
óra” elírásra került, helyesen „Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményt: pénteken
13.30 és 19.00 óra” .
Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke javasolja a tervezet elfogadását.
Mivel a napirenddel kapcsolatosan más javaslat nem volt, a bizottság elnöke szavaztat.
Megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Tornyospálca Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságának
56/2011. (X.12.) számú
határozata
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet-tervezetről
A Bizottság:
Javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.
Tárgy: /3.tsp./ Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához történő csatlakozásról.

Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke javasolja, hogy a bizottság támogassa az
ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozást és ugyanolyan feltételek mellett nyújtson
támogatást az önkormányzat , mint az elmúlt évben.
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Mivel a napirenddel kapcsolatosan más javaslat nem volt, a bizottság elnöke szavaztat.
Megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Tornyospálca Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságának
57/2011. (X.12.) számú
határozata
a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2012. évi
fordulójához történő csatlakozásról
A Bizottság:
Javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat „A” változatának elfogadását.

Tárgy: /4.tsp./ 2012.évi Belső Ellenőrzési Terv jóváhagyása.
Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke egyetért az ellenőrzési tervben foglaltakkal, javasolja
annak elfogadását.
Mivel a napirenddel kapcsolatosan más javaslat nem volt, a bizottság elnöke szavaztat.
Megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Tornyospálca Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságának
58/2011. (X.12.) számú
határozata
2012.évi Belső Ellenőrzési Tervről
A Bizottság:
Javasolja a Képviselő-testületnek a terv jóváhagyását.
Több napirendet nem tárgyalt a bizottság, ezért az elnök az ülést bezárta.

Kmft.
Dr. Legény Zsolt
a bizottság elnöke
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