
6. napirendi pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. január 28-i nyílt ülésére 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés tárgya: Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottságba új 

tag megválasztása 

 

 

 

 

 

Tárgykört rendező jogszabály:  

 

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

- Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(V.31.) 

önkormányzati rendelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:    Huszárovics Antal polgármester 

Előterjesztést készítette:  Farkas Nóra jegyzőkönyvvezető 



Tisztelt Képviselő-testület! 

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

Mötv.), valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) alapján a képviselő-testület 

az alakuló vagy az azt követő ülésen az Mötv. szabályai szerint megválasztja a bizottság 

elnökét és a bizottságok tagjait. A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-

testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának 

időtartamára. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester. 

Az SZMSZ szerint a Képviselő-testület állandó bizottsága Csabdi Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottsága. A 

bizottság 3 önkormányzati képviselő tagból áll. A bizottság feladata: ellátja az SZMSZ-ben 

meghatározott ügyrendi feladatokat, ellátja a képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos 

feladatokat, megállapítja a polgármester és a képviselők összeférhetetlenségét. 

Az Mötv. 58. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „a képviselő-testület a bizottság személyi 

összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a 

kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti”. 

Radovics Károly képviselői mandátumának megszűnése miatt a Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési 

és Összeférhetetlenségi Bizottság két tagúra csökkent, ezért szükséges új bizottsági tag 

megválasztása. Javasolom, hogy Gyuriczáné Sótér Éva képviselő lássa el ezt a bizottsági 

feladatot. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztésemet tárgyalják meg, és döntsenek a 

határozati javaslat alapján. 

 

Csabdi, 2016. január 20. 

 

 

 

Huszárovics Antal  

     polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2016.(I.28.) számú határozata 

a Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság  

tagjának megválasztásáról 

 

Csabdi Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Vagyonnyilatkozat-

ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjának Gyuriczáné Sótér Éva képviselőt 

választja meg. 

 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:   polgármester 

 


