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Ü GYR E N D

Siójut Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának ügyrendjét Siójut
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ......./2019. (XI. .....) számú képviselő-testületi
határozatával hagyta jóvá.
Az ügyrend az elfogadását követő naptól, 2019. november ......... napjától hatályos.

SIÓJUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE
hatályos: 2019. november ....... napjától.

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1) A bizottság megnevezése:
SIÓJUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA (a továbbiakban: Bizottság)
2) A Bizottság jogállása:
-

A Bizottság Siójut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által létrehozott, a
képviselő-testület állandó bizottsága.

II.
A BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE
3) A bizottság 3 tagból áll, amelynek 2 tagja települési képviselő 1 tagja nem képviselőtestületi tag.
III.
A BIZOTTSÁG FELADATAI
4) Az Ügyrendi Bizottság feladat- és hatásköre:
a) nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselők és velük egy
háztartásban élő családtagjaik vagyonnyilatkozatait,
b) vagyonnyilatkozat ellenőrzése, ha az ellenőrzésre kezdeményezés érkezik,
c) vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását követően az eredményről a
képviselő-testület tájékoztatása,
d) kivizsgálja a képviselő-testület összeférhetetlenség megállapítására irányuló
kezdeményezéseket és az eljárás eredményéről a képviselő-testületet
tájékoztatja,
e) döntést hoz a képviselő-testület által a bizottságra eseti jelleggel átruházott
hatáskörben,
f) lebonyolítja a titkos szavazást a képviselő-testület ülésén.
Az elnök főbb feladatai:
-

Összehívja és vezeti a bizottság üléseit.
Kiadmányozza a bizottság döntéseit.
Figyelemmel kíséri a bizottság határozatainak végrehajtását.
Személyesen veszi át a képviselők és családtagjaik vagyonnyilatkozatát.
Az elnököt akadályoztatása esetén az általa megbízott bizottsági tag helyettesíti.

A bizottság tagjainak főbb feladatai:
-

Szavazati joggal részt vesznek a bizottság ülésein, a bizottság vizsgálataiban.
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-

Részt vesznek a bizottsági döntések előkészítésében.
A bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben felvilágosítást kérhetnek.
Megbízás alapján képviselhetik a bizottságot, a bizottság nevében nyilatkozatot
tehetnek.

5) A bizottság a vagyonnyilatkozatok nyilvántartására vonatkozó feladatai:
Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől
számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati
képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házasvagy élettársának.
Az Ügyrendi Bizottság Elnöke által meghatározott időpontban kell a vagyonnyilatkozatokat
leadni.
Az időpontról a képviselő-testület tagjai elektronikus értesítést kapnak az e-mail címükre.
A vagyonnyilatkozatok átvételében a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Siójuti
Kirendeltségén feladatot ellátó köztisztviselő működik közre, látja el a vagyonnyilatkozattétellel kapcsolatos ügyviteli feladatokat.
A vagyonnyilatkozatok átvételéről az elnök átvételi elismervényt állít ki, az átvett
vagyonnyilatkozatokat a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében elzártan
kell tárolni.
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást az Ügyrendi Bizottságnál bárki kezdeményezheti.
A vagyonnyilatkozatok vizsgálatával kapcsolatos hatáskört az Ügyrendi Bizottság gyakorolja.
Az eljárás eredményéről az Ügyrendi Bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen a
képviselő-testületet.
6) Titkos szavazás lebonyolítására vonatkozó szabályok:
A titkos szavazás lebonyolítása során a szavazólapon szerepelnie kell a szavazás dátumának,
valamint annak, hogy milyen választáshoz készült (alpolgármester, vagy bizottság
megválasztásához).
A bizottságok megválasztásához készülő szavazólapra sorrendben először az
elnökjelölt/jelöltek, képviselő tagok majd a nem képviselő tagok (külső) kerülnek fel, nevük
abc-jében. Névjegyzékként a jelenléti ív másolata használandó. A névjegyzéket és a
szavazólapokat a jegyző készíti el a szavazás lebonyolításának idejére elrendelt szünetben. A
képviselő-testület tagjai abc sorrendben szavaznak az erre kijelölt szavazóhelyiségben, ahol
urnába dobják a szavazólapot.
A jelöltekre érvényesen úgy kell szavazni, hogy a jelölt neve mellett az „igen”, „nem”, vagy
„tartózkodom” oszlopban lévő körbe két egymást metsző vonalat kell tenni. A szavazólapra új
jelölt nevét nem lehet felírni.
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Érvénytelen a szavazat, ha a szavazólapon a megválasztható jelöltek közül a bizottság
létszámánál több tag neve mellett lévő „igen” oszlopban van jel.
Érvénytelen az adott bizottság elnökére leadott szavazat, ha egynél több jelölt tag neve mellett
lévő „igen” oszlopban van jel.
Az a jelölt tekinthető megválasztottnak, akinek a neve mellett lévő „igen” oszlopba tett
jelölések száma eléri a megválasztott képviselők számához viszonyított többséget, azaz
legalább 3 igen szavazatot kapott. Amennyiben több jelölt is megszerezte a képviselő-testület
tagjainak több mint felének igen, azaz támogató szavazatát, azok a személyek tekintendők
megválasztottnak, akik a több mint fele támogató szavazatot kapók közül a legtöbb szavazatot
kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolás dönt.
IV.
A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE
7) A Bizottság – munkaterv nélkül – eseti jelleggel ülésezik.
Kötelező a bizottságot összehívni:
-

-

Bármely települési képviselő, vagy bármely személy írásbeli kérelme alapján. Az
eljárás lefolytatásának előfeltétele, hogy a bejelentő személy kétséget kizáróan
megállapítható legyen, és az eljárásban szükséges közreműködést vállalja.
A bizottság a kérelemben foglaltak részletes vizsgálata és az érintett települési
képviselő személyes meghallgatása után hozza meg határozatát.

8) Ülésezés rendje
-

-

-

-

A bizottság üléseit az elnök írásban, az ülést legalább 5 nappal megelőzően, rendkívüli
esetben azonnal, telefonon történt értesítés alapján hívja össze.
A bizottság ülései zártak, a bizottság azonban nyilvános ülés tartásáról is rendelkezhet.
A bizottság ülésén a bizottság tagjai, az ügyben érintett települési képviselő, a bizottság
elnöke által külön írásban meghívottak, valamint a jegyző és a polgármester vehet
részt.
Bizottság üléséről szóló jegyzőkönyv készítésére, tárolására és kezelésére az
önkormányzati SZMSZ-ben zárt ülésekre vonatkozóan megállapított szabályok az
irányadók.
Határozatképes a bizottság, ha az ülésen a tagok több mint fele jelen van.
A bizottság határozatát az ülésről készült jegyzőkönyvben szerepeltetni kell.
A bizottság elrendelheti határozatának nyilvános közzétételét. A közzététel során a
határozat teljes szövegét le kell közölni. A bizottság egyedileg dönti el, hogy a
közzétételre mely fórumokat kívánja felhasználni.
A bizottság határozata ellen – a kézhezvételt követő 15 napon belül – a bejelentő és az
érintett képviselő a képviselő-testülethez fellebbezéssel fordulhat. A képviselő-testület
határozata ellen további fellebbezésnek helye nincs.

9) Jegyzőkönyvezés
-

A bizottság üléseiről a tanácskozás lényegét és a döntést tartalmazó jegyzőkönyvet kell
készíteni.
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-

Azon bizottsági ülésről, melyen érdemi döntés nem született, elegendő emlékeztetőt
összeállítani.
A jegyzőkönyvet a polgármesternek, a jegyzőnek meg kell küldeni.
V.
A BIZOTTSÁG KAPCSOLATAI

Bizottság és a polgármester:
-

A polgármester valamennyi bizottsági ülésen részt vehet (valamennyi bizottsági ülésről
értesíteni kell).
A bizottság által készített testületi előterjesztéshez szempontokat javasolhat.
Figyelemmel kíséri a bizottsági határozatok végrehajtását.
Felfüggeszti a bizottsági döntés végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület
határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit.

Bizottság és a jegyző:
-

A jegyző valamennyi bizottsági ülésen részt vehet (valamennyi bizottsági ülésről
értesíteni kell).
Köteles jelezni, ha a bizottság döntésénél törvénysértést észlel. Ilyen észrevételét a
bizottsági ülés jegyzőkönyvéhez csatolja.
A bizottság által készített testületi előterjesztéshez szempontokat adhat.
Figyelemmel kíséri a bizottsági határozatok végrehajtását.
Saját hatáskörében segíti a bizottság munkáját.

Siójut, 2019. november ......
Horváth Lászlóné
az Ügyrendi Bizottság
Elnöke

