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Előterjesztés 

a képviselő-testület 2015. november 24-án tartandó ülésére a Szervezeti Működési 

Szabályzat módosítására 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya felhívással élt 

Újlőrincfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IX.9.)  önkormányzati 

rendeletével jóváhagyott Szervezeti Működési Szabályzatával kapcsolatban. 

 

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata nem rögzíti a képviselő-testületi 

üléseinek számát. A felhívásban foglaltak szerint a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

számszerűen meg kell határozni az ülések számát, legalább azt, amennyit a képviselő-testület 

minimálisan tartani tervez. 

 

A képviselő-testület 2016. évre elkészített munkaterve alapján  6 rendes ülés megtartása van 

tervezve. Ezért javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 

8.§-a (4) bekezdéssel egészüljön ki, amely rögzíti, hogy a testület évente 6 alkalommal tart 

rendes ülést. 

 

Továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat  3.  melléklet 1. pontja „Szociális Bizottság” 

elnevezés helyébe a „ Szociális, Összeférhetetlenséggel, Vagyonnyilatkozatok Kezelésével 

és Ellenőrzésével Foglalkozó Bizottság „ elnevezés kerüljön és egészüljön ki az 

összeférhetetlenséggel foglalkozó bizottság feladatainak ellátásával az alábbiak szerint: 

 

1.5. Az összeférhetetlenség megállapításával kapcsolatos feladatok: 

Vizsgálja a képviselők  összeférhetetlenségét, annak megszüntetése érdekében javaslattal él a 

képviselő-testület felé.  

 

 

1.6. Vagyonnyilatkozatok Kezelésével és Ellenőrzésével kapcsolatos feladatok: 

a.) Gyűjti, nyilvántartja a nyilvánosság biztosításával a polgármester és a  képviselők, 

valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait. 

b)  A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséghez információt, és nyomtatványt biztosít a hivatal 

munkatársain  keresztül. 

c) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás keretében felszólítja a polgármestert, 

a képviselőt a saját és hozzátartozóinak az ellenőrzéshez szükséges azonosító adatok írásbeli 

bejelentésére, az azonosító adatokat megfelelően őrzi, az ellenőrzést követő 8 napon belül 

törli. 

d) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről a képviselő-testületet soron 

következő ülésen tájékoztatja. 
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Újlőrincfalva  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2015. (XI-25.) önkormányzati rendelete a 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/1015. (IX.9.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Újlőrincfalva  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény  32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)  

bekezdés d) pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Újlőrincfalva  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 5/2015. (IX.9.) önkormányzati rendelet 8. § -a (4) bekezdéssel egészül 

ki: 

 

(4) „ A képviselő-testület évente 6 alkalommal rendes ülést tart.” 

 

2. § 

 

Újlőrincfalva  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 5/2015. (IX.9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontjában 

szereplő cím szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:   

 

„ Szociális, Összeférhetetlenséggel, Vagyonnyilatkozatok Kezelésével és Ellenőrzésével 

Foglalkozó Bizottság” 

 

3. § 

 

Újlőrincfalva  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 5/2015. (IX.9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja  kiegészül  

1.5  és 1.6. pontokkal az alábbi szöveggel: 

 

„1.5. Az összeférhetetlenség megállapításával kapcsolatos feladatok: 

 

Vizsgálja a képviselő-testülők összeférhetetlenségét, annak megszüntetése érdekében 

javaslattal él a képviselő-testület felé.  

 

1.6. Vagyonnyilatkozatok Kezelésével és Ellenőrzésével kapcsolatos feladatok: 

a.) Gyűjti, nyilvántartja a nyilvánosság biztosításával a polgármester és a  képviselők, 

valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait. 

b)  A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséghez információt, és nyomtatványt biztosít a hivatal 

munkatársain  keresztül. 

c) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás keretében felszólítja a 

polgármestert, a képviselőt a saját és hozzátartozóinak az ellenőrzéshez szükséges azonosító 

adatok írásbeli bejelentésére, az azonosító adatokat megfelelően őrzi, az ellenőrzést követő 8 

napon belül törli. 

d) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről a képviselő-testületet soron 

következő ülésen tájékoztatja.” 
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4. § 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályba lépését követően e módosító rendelet hatályát veszti. 

 

 

Újlőrincfalva, 2015. november 24. 

 

 

Zsebe Zsolt                                                         Szabó Lászlóné 

polgármester                                                              jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

 

Kihirdetve: 2015. november 25. 

 

Szabó Lászlóné 

jegyző 

 


