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                3. számú előterjesztés 

      

 
Beszámoló  

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i ülésére 
 

az Ügyrendi Bizottság munkájáról 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évi munkatervében, 
január havi ülésére tűzte az Ügyrendi Bizottság munkájáról szóló beszámoló megtárgyalását. 
Jelen beszámoló összefoglalja a Bizottság megválasztása óta eltelt időszakban végzett 
munkáját. 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.5.) önkormányzati rendeletének 69. §-ában 
szabályozta állandó bizottsági létrehozását, a Pénzügyi és Szociális bizottság mellett, 
Ügyrendi Bizottság néven 3 taggal (2 képviselő,1 külső tag). 
 
Az SZMSZ az Ügyrendi Bizottság feladat- és hatáskörét a 71. § -ban a következők szerint 
szabályozza: 
 

(1) Ellátja a képviselő-testület titkos szavazással kapcsolatos szavazatszámláló 
bizottsági teendőit. 

 
(2) Kivizsgálja a polgármesteri és képviselői összeférhetetlenség megállapítására 

irányuló kezdeményezést, és az eljárás eredményéről a képviselő-testületet 
tájékoztatja. 

 
(3) Ellátja a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával 

és felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat, melyek az alábbiak: 
- igazolást ad ki a kitöltött vagyonnyilatkozat átvételéről 
- nyilvántartást vezet az átadott vagyonnyilatkozatokról 
- vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén felhívja az érintettet az 

ellenőrzéshez szükséges adat közlésére 
- ellátja a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 

 
(4) A vagyonnyilatkozatokat a Közös Hivatal páncélszekrényében, elkülönítetten 

kell tárolni, zárt borítékban. 
 
A képviselő-testület 2014. november 5-én tartott alakuló ülésén 159/2014.(XI.05.) számú 
határozatával döntött az Ügyrendi Bizottság létrehozásáról, melynek elnöki posztjára Németh 
István képviselőt választották. 
 
 
 



A 2015. évben a bizottság személyi összetételében változás történt. Németh István képviselő 
halála következtében az általa betöltött bizottsági helyek megüresedtek. Képviselőtársunk az 
Ügyrendi Bizottság elnöke és a Pénzügyi Bizottság képviselő tagja volt. 
Molnár Balázs polgármester javaslatára a képviselő-testület 117/2015. (IX.10.) számú 
határozatával Hosszúné Tóth Rita képviselőt választotta meg az Ügyrendi Bizottság új 
elnökének. 
 
Az Ügyrendi Bizottságnak átruházott hatásköre nincs. 
 
A Bizottság szükség szerint ülésezett, ellátta a polgármester és az önkormányzati képviselők 
vagyonnyilatkozatai nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat. 
A beszámolási időszakban a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésére irányuló eljárás 
kezdeményezés hiányában, ellenőrzési eljárásra, illetve összeférhetetlenségi ügy 
kivizsgálására nem került sor. 
Az Ügyrendi Bizottság 2015. február 2-án megtárgyalta a képviselők vagyonnyilatkozat- 
tételi kötelezettségéről szóló előterjesztést, és megállapította, hogy a képviselő-testület 
minden tagja a törvényi előírásoknak megfelelően eleget tett vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének. 
 
A Bizottság javaslattétellel sem élt a polgármester illetményének, költségátalányának 
megállapítására, valamint jutalmazására vonatkozóan. 
 

Összességében elmondható, hogy az Ügyrendi Bizottság a megválasztása óta 
folyamatosan és a törvényi előírások betartásával végezte munkáját. Döntései ellen kifogás, 
észrevétel nem érkezett. 

 
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek az Ügyrendi Bizottság beszámolójának változatlan 
tartalommal történő elfogadását. 
 

Határozati javaslat: 
 
Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság munkájáról szóló 
beszámolót megtárgyalta, melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal  
elfogad. 
 
Felelős:  Hosszúné Tóth Rita bizottsági elnök 
Határidő:  azonnal 
 
Kéthely, 2016. január 21. 

Tisztelettel: 
 

                                                                                          Hosszúné Tóth Rita 
                                                      bizottsági elnök 


