E L Ő T E R J E SZ T É S
Készült a Képviselő-testület 2010. november 18-án tartandó ülésére

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2007. (XII. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról
A napirend előterjesztője: Balassa Balázs polgármester
Az előterjesztést előkészítette: Lutár Mária körjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2010. évi L. törvény szerint a községünkben megválasztható képviselők száma 5 fő, három
fővel kevesebb mint az előző ciklusban. Ez a létszám csökkenés kihat az önkormányzat által
létrehozott bizottságok számára is. Az érvényben lévő SZMSZ szerint a Képviselő-testület
három bizottságot hozott létre, Szociális és Kulturális Bizottságot, Településfejlesztési
Bizottságot és az Ügyrendi Bizottságot. A bizottságok 5 illetve az Ügyrendi Bizottság 3 tagú.
A tagok többségének települési képviselőnek kell lenni, a polgármester és az alpolgármester
nem lehet a bizottság tagja. A lecsökkent képviselőszám miatt valamennyi bizottságba
ugyanazt a három képviselőt kellene beválasztani. Ezért javasolom, hogy a Képviselő-testület
módosítsa a Szervezeti és Működési szabályzatot oly módon, hogy egy bizottságot, Ügyrendi
és Szociális bizottságot választ. A bizottság tagjainak számát 5 főben javasolom
megállapítani.
A bizottság az alábbi feladatokat látná el:
Ügyrendi feladatok
-

A polgármester, a képviselők és bizottsági tagok összeférhetetlenségével kapcsolatos
eljárás előkészítése, ezzel kapcsolatos vélemény, javaslat kidolgozása és előterjesztése
a képviselő-testület elé.

-

A képviselő-testület hatáskörébe tartozó választások lebonyolítása, szavazatszámlálása
és összesítése, eredményének megállapítsa és közlése.

-

A
polgármester,
az
önkormányzati
képviselők
és
vagyonnyilatkozatának vizsgálata, nyilvántartása és ellenőrzése.

-

A polgármester illetményével és egyéb juttatásával kapcsolatos előterjesztések
előkészítése és képviselő-testület elé terjesztése.

hozzátartozóik

Szociális feladatok
- a község szociális-egészségügyi helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése,
- közreműködik a helyi önkormányzat szociálpolitikai elképzeléseinek
programjának kidolgozásában,
- javaslatokkal él a településen élő, fokozottan hátrányos helyzetben lévő rétegek,
személyek kiemelt támogatását illetően,
- ellenőrzi a hatáskörébe utal döntések végrehajtását,
- részt vesz az 1991. évi XX. tv. IX. fejezetében meghatározott egyéb népjóléti
igazgatással összefüggő feladatok megvalósításában,

Az önkormányzat éves költségvetésének előkészítésével kapcsolatban
-

véleményezi az önkormányzat éves költségvetésében szociális feladatokra
tervezett előirányzatok szükségességét, javaslatot tesz az előirányzatok mértékére,

Javasolom, hogy a képviselő-testület az - Ügyrendi és Szociális Bizottság létrehozására SZMSZ 61. §-ának és 2. mellékletének módosítására vonatkozó rendelet tervezetet fogadja el.
Javasolom továbbá, hogy a bizottság tagjainak megválasztására vonatkozó határozati
javaslatot az alábbiak szerint elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat
A Képviselő-testület az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnökévé ……. képviselőt, tagjaivá
………… képviselőket, ……….. és ………….. megválasztja.

Szigliget, 2010. november 10.
Balassa Balázs
polgármester

