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8 .  N a p i r e n d  

 
E L Ő T E R J E S ZT É S  

Ügyrendi bizottság megválasztása 

 

 
Tisztelet Képviselő-testület! 
 

 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok 

tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. 
Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) 10.§-a értelmében a képviselő-testület 

az alakuló ülésen, de legkésőbb az azt követő ülésen, a polgármester előterjesztése alapján, minősített 
többséggel bizottsági tagokat választ. 

 

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

SzMSz) 46.§ (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület állandó bizottsága az Ügyrendi Bizottság. 

A bizottság főbb feladatait és hatáskörét az SzMSz 1. számú melléklet tartalmazza. A bizottság 

tagjainak száma 3 fő. A bizottság személyi összetételét a 4. számú függelék tartalmazza. 

A bizottság elsődleges feladata többek között: ellátja a települési képviselők és a polgármester 

összeférhetetlenségével, vagyonnyilatkozatával kapcsolatos nyilvántartási, kezelési és ellenőrzési 
feladatokat. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57.§-a alapján az ezer főt 
meg nem haladó lakosú településen a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket (összeférhetetlenségi 

eljárás, méltatlansági eljárás, vagyonnyilatkozatok kezelésével és ellenőrzésével kapcsolatos 

feladatok) egy bizottság is elláthatja. A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is 

választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein 
megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel. 

A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön 

létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt 
számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a 

bizottság elnöke vagy tagja a polgármester, alpolgármester. 

A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére 

bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot 
megszüntetheti. 

A bizottság elnöke, tagja e megbízatásáról írásban lemondhat. 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 

kimondja, hogy a képviselő-testület ülése nyilvános. A Mötv. 46.§ (2) bekezdés értelmében a 

képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 
adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy 

tárgyalásakor, vagyis az érintett bizottsági tag-jelölt kérésére a választás idejére zárt ülést kell tartani, a 

bizottsági tagok megválasztását ebben az esetben a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja. 

 
Az Ügyrendi Bizottság tagjainak a következő személyeket javaslom: 

 Ivanics András képviselő, a bizottság elnöke 

 Hugyecz Enikő képviselő, a bizottság tagja 

 Partos Gábor, a bizottság nem képviselő tagja 

 

 
 



8. Napirend  Ügyrendi bizottság megválasztása 

2 

 

Az Mötv. 40. § (1) bekezdés értelmében a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja a 
megválasztását követően a képviselő-testület előtt – a képviselőre irányadó szöveggel – esküt tesz, és 

erről okmányt ír alá. 

A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjával szemben fennálló összeférhetetlenségre az 

önkormányzati képviselőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ha a 
képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja harminc napon belül nem szünteti meg a vele 

szemben fennálló összeférhetetlenségi okot, a képviselő-testület köteles a határidő lejártát követő 

ülésén az érintett bizottsági tagságát megszüntetni. 

 
Az Mötv. 49.§ (1a) bekezdésbe értelmében a jelöltnek nem kell bejelentenie személyes érintettségét 

(az érintettségből adódó kizárás szabályait nem kell alkalmazni, ha a képviselő-testület 

döntéshozatala saját tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására 

irányul). 
 
 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az Ügyrendi Bizottság tagjait a határozati javaslatban foglaltak 

szerint szíveskedjen megválasztani! 
 

 

 

....... /2019. (X.25.) Képviselő-testületi H at á ro za t i  j a v as l at :  

 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztja: 

 Ivanics András képviselő, a bizottság elnöke 

 Hugyecz Enikő képviselő, a bizottság tagja 

 Partos Gábor, a bizottság nem képviselő tagja 

   

Határidő: azonnal és folyamatos, a képviselő-testület más tartalmú döntéséig 

Felelős:   polgármester 
 

 

 
Bánk, 2019. október 21. 

 Tisztelettel: 

 

 
 Torma Andrea  

 polgármester 

 
 

 

 


