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Előterjesztés 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 12.-én tartandó 
alakuló ülésének 7.) napirendi pontjához 

 
 
Tárgy: Önkormányzati bizottságok megválasztása, külsős bizottsági tagok eskütétele 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Ügyrendi Bizottság megalakítását különösen szükségessé teszi a polgármester és az önkormányzati 
képviselők összeférhetetlensége kivizsgálására irányuló jogosítvány gyakorlása. 
Az Ökjtv. 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő a megbízólevele átvételét, illetve az 
összeférhetetlen helyzet keletkezését, vagy annak az önkormányzati képviselő tudomására jutását követő 
30 napon belül köteles a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot megszüntetni, az 
összeférhetetlen tisztségről való lemondását írásban benyújtani, és annak másolatát átadni a 
polgármesternek. 
Az Ökjtv. 9. § (1) bekezdés szerint a képviselő összeférhetetlenségének megállapítását bárki 
kezdeményezheti a polgármesternél. A polgármester ezen kezdeményezést az SZMSZ-ben meghatározott 
Ügyrendi Bizottságnak adja át annak kivizsgálása. (Ökjtv. 9. § (2) bekezdés). Az SZMSZ módosítására tett 
javaslat az Ügyrendi Bizottság hatásköre (SZMSZ 27. § (2) bekezdése). Fontos e bizottság megalakítása 
azért is, mert az alpolgármester választása titkos szavazás lebonyolításával történhet, amivel e bizottságot 
kell megbízni, SZMSZ 27. § (1) bekezdése a) pontja értelmében. 
A Bizottsági elnök és tagjai választását (amennyiben az érintettek a nyilvános tárgyalásba nem egyeznek 
bele) zárt ülésen kell lebonyolítani (Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja). 
A személyes érintettség bejelentésére vonatkozó szabályokat ugyancsak alkalmazni kell. 
A bizottság nem képviselő tagjai megválasztásukat követően kötelesek esküt vagy fogadalmat 
tenni a képviselő- testület előtt az Ökjtv. 11. § (1) bekezdése szerint a polgármesterre irányadó 
szöveggel, melyről szóló okmány aláírása kötelező. Tehát a nem képviselő bizottsági tagjelölteknek 
jelen kell legyenek az alakuló ülésen, hogy megválasztásuk esetén esküt tehessenek.  
Az Ökjtv. 11. § (2) bekezdés értelmében az összeférhetetlenségi szabályok a nem képviselő bizottsági 
tagokra is vonatkoznak.  
E Bizottságnak nem elhanyagolható feladatai közé tartozik az Ökjv. 10/A. §-a (3) bekezdése szerint a  
polgármester és képviselők megbízó levelei átvételét követően a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségük 
kötelező volta okán, az SZMSZ 27. § (2) bekezdése h), i), j) pontja szerinti közreműködés. 
Szintén nagy jelentőséggel bír a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési 
Bizottságba választott képviselő és külsős bizottsági tagok megválasztása, hiszen ez a bizottság jogosított 
feladat- és hatáskörét tekintve az önkormányzat adó- költségvetési döntései előkészítő, véleményező, 
javaslattevő szerveként eljárni. Sürgető a feladat a 2011. évi költségvetési koncepció, az esetleges 
adórendeleti módosítások áttekintése és döntéshozatalra testület elé terjesztése miatt. Az Ötv. 22. § (1) 
bekezdése kötelezően írja elő ezen bizottság megalakítását tekintettel az önkormányzati tulajdonnal, és 
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás tényére. 
A bizottsági tagok megválasztásához az Ötv. 15. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület minősített 
döntése kell. 
Felhívom a figyelmet, hogy e napirendben felsorolt bizottságoknak nemcsak joga, hanem kötelezettsége is 
az SZMSZ-ben foglalt feladatok végrehajtása. 
Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet arról, hogy a bizottságok elnökét és tagjainak többségét a 
települési képviselők közül kell megválasztani. Az önálló bizottsági munka garanciáját adja, hogy a 

 
 



polgármester, az alpolgármester, a képviselő-testület hivatalának dolgozója, nem lehet bizottság elnöke, 
tagja az Ötv. 24. § (1) bekezdésében írtak értelmében. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Indítványozom az előterjesztésben foglaltak megvitatását, határozatba foglalását és változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
Csanytelek, 2010. október 6. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
         Kató Pálné 
            jegyző 
 
……/2010. (X. 11.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság megalakítása 
 

Határozati javaslat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő- testülete állandó bizottságaként 2010. október 12. napjától  
5 fős Ügyrendi Bizottságot hoz létre az SZMSZ-ben foglalt feladatok végrehajtására a képviselő-testület 
megbízatásának időtartamára. 
 
Elnök:   Bali József képviselő úr 

Elnök helyettes:  Forgó János képviselő úr 

Képviselő tag:  Márton Erzsébet képviselő asszony 

Nem képviselő tag: Dr. Papp Erika külsős szakértő 

Nem képviselő tag: Tápai Gáborné külsős szakértő 

 
 
Határozatról értesítést kap: 

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
2) Érintett bizottsági tagok (Helyben) 
3) Forgó Henrik polgármester  
4) Kató Pálné jegyző és általa 
5) Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető 
6) Irattár 

 
 
……/2010. (X. 11.) Ökt határozat 
 
Tárgy: A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság megalakítása 
 

Határozati javaslat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete állandó bizottságaként 2010. október 12. napjától 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottságot hoz létre a 
képviselő- testület megbízatásának időtartamára, az SZMSZ-ben foglalt feladatok végrehajtására. 
 



Elnök:   Pető Sándor képviselő úr 

Elnök helyettes:  Kopasz Imréné képviselő asszony 

Képviselő tag:  Márton Erzsébet képviselő asszony 

Nem képviselő tag: Sinkó Jánosné külsős szakértő 

Nem képviselő tag:  Márton János külsős szakértő 
 
Határozatról értesítést kap: 

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
2) Érintett bizottsági tagok (Helyben) 
3) Forgó Henrik polgármester  
4) Kató Pálné jegyző és általa 
5) Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető 
6) Irattár 

 


