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LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 

 
 
 

B E S Z Á M O L Ó  
 

AZ ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén 

megválasztotta az Ügyrendi Bizottság tagjait és elnökét. ( 118/2014. (X.22) Öh. 

számú határozat alapján.) 

Elnök: Zsiros József  képviselő 

Tagok: Papp Zoltán  képviselő 

Puja György  képviselő 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2013. (V.28.) Ör. számú 

rendelet alapján átruházott feladat és hatáskörben az Ügyrendi Bizottság 

feladatai: 

1.) Titkos szavazás elrendelése esetén végzi a szavazással összefüggő eljárást 

alpolgármester választás, bizottsági tagok megválasztása)  

2.) Eljár a polgármesterrel, Képviselő-testület tagjával szemben felmerült 

összeférhetetlenségi, fegyelmi ügyekben.  

3.) Végzi a polgármesteri, önkormányzati képviselői és hozzátartozóik 

vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat (átvétel, ellenőrzés, 

nyilvántartás megőrzése)  

4.) Véleményezi az önkormányzat és szervezi szervezeti és működési 

szabályzatáról (SZMSZ) szóló rendeletet és annak módosításait.  

5.) Javaslatot tesz a polgármesteri illetmény összegére, jutalmára, 

kitüntetésére. Javaslatot tesz a képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági 

tagok tiszteletdíjára. 
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Az Ügyrendi Bizottság 2015. évben 12 alkalommal ülésezett jelen 

beszámoló leadási határidejéig. Továbbá egy bizottsági ülés 2015.12.16-án 

megtartásra fog kerülni. 

 
Ülések időpontjai: 
2015.01.27. / 2015.01.28. / 2015.02.11 / 2015.02.18. / 2015.02.19. / 2015.03.26. 
/ 2015.05.12. / 2015.06.30. / 2015.07.07. / 2015.07.10. / 2015.07.17. / 
2015.11.10. 
 
Hozott döntések: 
 

Határozat száma Határozat tárgya 

1/2015. (I.27.) ÜB 2015.évi költségvetés elfogadásáról 
 

Egy külsős bizottsági tag nem teljesítette a vagyonnyilatkozat leadására 

vonatkozó előírást. Az ő bizottsági tagsága megszüntetésre került. 

Fegyelmi ügyben, összeférhetetlenség miatt nem kellett eljárást lefolytatnunk. 

Megköszönöm a bizottság tagjainak és Vlajkné Czeglédi Melinda 

munkáját, és kérem a Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 

Határozati javaslat: 
……/2015. (XII.22.) Öh. számú határozat: 
A Képviselő-testület 
 
az Ügyrendi Bizottság átruházott feladat- és 
hatáskörben 2015. évben hozott döntéseiről, a 
bizottság munkájáról szóló – mellékletben 
szereplő -  beszámolót e l f o g a d j a. 
 
Felelős: --- 
Határidő: --- 
 

Létavértes, 2015. december 10. 
 
 
             Zsiros József 
                   Ügyrendi Bizottság 

elnök 
 


