
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2014.(X.21.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület  Szervezeti és Működési  Szabályzatáról szóló
7/2011.(III.28.)  önkormányzati rendelet módosításáról

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
32.cikk (1) bekezdése d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében
meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ A Képviselő-testület  Szervezeti és Működési  Szabályzatáról szóló 7/2011.(III.28.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 38.§-a helyébe az következő rendelkezés
lép:

„ 38.§. A képviselő-testület meghatározott önkormányzati feladatok  ellátására  állandó,
vagy ideiglenes bizottságot választ.”

2.§ Az SZMSZ a következő 38/A-38/C. §-sal kiegészül:

38/A§  (1) A képviselő-testület 3 tagú Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottságot, (rövidítve:
ÖVB.) választ. A bizottság elnökét és tagjait a települési képviselők közül kell
választani.

(2) Az ÖVB. jogosult és köteles
a) az  alakuló ülést követően az önkormányzati képviselők összeférhetelenségi

nyilatkozatainak átvételére és nyilvántartására,
b) az Mötv. 37.§ -ában foglalt összeférhetelenségi eljárás lefolytatására,
c) az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatok ellátására.

38/B § (1) A képviselő-testület 3 tagú Vagyonnyilatkozat-vizsgáló Bizottságot, (rövidítve:
VNyB.) választ. A bizottság elnökét és tagjait a települési képviselők közül kell
választani.

(2) A VNyB látja el
a) a polgármester és a települési  képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos

ügyviteli és ellenőrzési, valamint
b ) az Mötv. 39.§ -ában foglalt vagyonnyilatkozat-tételi eljárással kapcsolatos
feladatokat.

38/C § A képviselő-testület indokolt esetben, meghatározott feladat ellátására ideiglenes
bizottságot hozhat létre.  Az ideiglenes bizottság megbízatása a feladatának
elvégzéséig,   ill.  az  erről szóló jelentésének képviselő-testület által történő
elfogadásáig tart.

3.§ Az SZMSZ 39.§ (5) bekezdése helyébe az következő rendelkezés lép:

„ (5) A bizottság döntéseit határozatba kell foglalni. A bizottság határozatképességére
és a határozathozatalra a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A bizottsági határozatok jelölésére  a testületi határozatok jelölésére vonatkozó
szabályokat az alábbiak szerint:



sorszám /év(hó. nap) határozat”
4.§ Az SZMSZ 51.§ (2) bekezdése helyébe az következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet függelékei:

1. függelék A képviselő-testület tagjainak névsora
2. függelék A képviselő-testület tárgyévi munkaterve
3. függelék                           Az állandó bizottságok tagjainak névsora
4. függelék                           Az önkormányzat gazdasági programja
5. függelék Az  önkormányzat szakfeladatrendje”

5.§ E rendelet 2014. október 21-én 16.30 órakor lép hatályba és hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Molnár József Kasikné Csík Zsuzsanna
polgármester jegyző

Kihirdetve: 2014. október 21-én 16 órakor
Csabacsűd, 2014. október 21.
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