ELŐTERJESZTÉS
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. október 20-i alakuló ülésének
6. napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése
értelmében a képviselő-testület az alakuló vagy
az azt követő ülésen a Mötv. szabályai szerint
megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendeletét (a
továbbiakban: SZMSZ), a polgármester
előterjesztése alapján megválasztja a bizottság
vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert,
alpolgármestereket,
dönt
illetményükről,
tiszteletdíjukról.
Fentiek alapján az SZMSZ felülvizsgálata
után a szükséges módosításokat a rendeletben
átvezettük. A módosításokhoz kapcsolódó
jogszabály-helyekről az alábbi tájékoztatást
adom:
Az Mötv. 2014. október 12-én hatályba
lépett 32. § (2) bekezdés a) pontja értelmében
az önkormányzati képviselő a képviselőtestület ülésén - a szervezeti és működési

szabályzatban
meghatározott
módon
kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy
határozat meghozatalát, így erről az SZMSZben rendelkezni kell. A rendeletalkotás
kezdeményezésére SzMSZ-ünk 38. §-a már
tartalmaz előírásokat, így most csak a
határozathozatal kezdeményezésére kellett
szabályokat
alkotnunk,
melyeket
a
rendeletalkotás kezdeményezése módjával
azonos tartalommal határoztunk meg.
Kérem a T. Képviselő-testületet a rendelettervezet
megtárgyalására
és
annak
elfogadására.
Velem, 2014. október 15.
Szél Józsefné s.k.
polgármester

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestületének ../2014. (X. ...) önkormányzati
rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2013. (IX. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés
d)
pontjában
meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §
Velem községi Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (IX.
26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) 55. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1)
A
polgármester
tiszteletdíját,
költségtérítését
a
képviselő-testület
a
jogszabály keretei között határozza meg.”
2. §
A Rendelet 56. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
(2)
Az
alpolgármester
tiszteletdíjáról,
költségtérítéséről a képviselő-testület dönt.”
3. §
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e
rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e
rendelet 2. melléklete lép.
4. §
A Rendelet a következő, Határozathozatal
alcímet követő 42/A. §-sal egészül ki:
„42/A. § (1) Határozat meghozatalát
kezdeményezheti
a) a polgármester,
b) a képviselő,
c) a képviselő-testület bizottsága,
d) a jegyző.
(2) A képviselő és a bizottság az indítványt a
polgármesterhez nyújtja be. A polgármesternek
vagy a jegyzőnek az indítványt közvetlenül a
képviselő-testülethez kell előterjesztenie.
(3) A határozati javaslat szakmai előkészítése a
jegyző feladata.”
5. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép
hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Velem, 2014. október 20.
Szél Józsefné s. k.
polgármester

Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző

1. melléket a …./2014. (X. 21.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 13/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság feladat- és hatásköre
1.
2.
3.
4.
5.

Javaslatot tesz a polgármester, alpolgármester jutalmazására minden év december végéig
Kivizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi, méltatlansági ügyeit
Közreműködik a képviselő-testület titkos szavazásának lebonyolításában
Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők vagyonnyilatkozatait
Kivizsgálja a képviselő személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettség
elmulasztását”

2. melléket a …./2014. (X. 21.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 13/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
AZON ELŐTERJESZTÉSEK KÖRE, AMELYEKET BIZOTTSÁG NYÚJT BE
Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság
1.
2.
3.
4.
5.

A polgármester, alpolgármester jutalmának megállapítása
Képviselők tiszteletdíjának, juttatásainak megállapítása
Képviselői összeférhetetlenség, méltatlanság kivizsgálásáról szóló előterjesztés
A képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás megindítása
A képviselő személyes érintettsége bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásának
kivizsgálása”

