
4. melléklet a 19/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

A Képviselő-testület bizottságának ügyrendje, átruházott hatáskörei 

 

I. A Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság feladat- és hatásköre 

 

1.1. Vagyonnyilatkozatok vizsgálata, a II. pontban rögzített eljárásrend szerint; 

1.2. A képviselői összeférhetetlenség megállapítása iránti kezdeményezés vizsgálata, amennyiben erre 

a feladatra a Képviselő-testület ideiglenes bizottságot nem hoz létre; 

1.3. Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására. 

 

1.3. Előzetesen véleményezi a Képviselő-testület elékerülő előterjesztéseket különösen az alábbi 

témakörökben: 

 

1. Önkormányzati rendeletalkotás; 

2. Költségvetés; 

3. Helyi adók; 

4. Gépjárműadó; 

5. Adósságrendezési eljárások; 

6. Vagyongazdálkodás 

7. Lakás-, helyiség bérlet; 

8. Önkormányzati gazdálkodás; 

9. Település-üzemeltetés; 

10. Vásár- és piactartás; 

11. Önkormányzati beruházások; 

12. Környezet- és természetvédelem; 

13. Közlekedés, közbiztonság; 

14. Kommunális közszolgáltatások; 

15. Vállalkozási tevékenység; 

16. Szerződések, megállapodások, egyéb kötelezettségvállalással járó dokumentumok tervezetei, 

17. Civil szervezetekkel kapcsolatos előterjesztések. 

18. A „Díszpolgári” cím odaítélése 

19. A ”Kőröstetétlen Községért” kitüntető díj adományozása 

20. Közművelődés; 

21. Nevelés, oktatás; 

22. Testnevelés és sport; 

23. Sajtó, kommunikáció; 

24. Idegenforgalom; 

25. Az önkormányzat társulási, szövetségi, testvér-települési kapcsolatai; 

26. Gyermek-, és ifjúságvédelem; 

27. Szociálpolitikai kérdések; 

28. Egészségügyi ellátás; 

29. Az önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési terv és annak végrehajtásáról szóló 

jelentés 

30. A Hivatal munkájáról szóló éves beszámoló 

 

II. A képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási rend 

 

2.1. A jegyző az Mötv. alapján 

 

2.1.1. Tájékoztatja a kötelezettet a vagyonnyilatkozat leadási határidejéről, a határidő mulasztás 

jogkövetkezményeiről; 

2.1.2. Biztosítja a szükséges nyomtatványokat, és az ügyviteli jellegű adminisztratív feladatok 

ellátását; 



2.1.2. Átveszi és a Hivatal elektronikus iktatórendszerében érkezteti a benyújtott 

vagyonnyilatkozatokat; 

2.1.3. Biztosítja a nyilvános vagyonnyilatkozatba történő betekintést a Községházán. 

 

2.2. A Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság a jegyző tájékoztatása alapján ellenőrzi 

2.2.1. A vagyonnyilatkozatok benyújtásának tényét és határidejét; 

2.2.2. Tájékoztatja a Képviselő-testületet a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésének eredményéről; 

2.2.3. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos 

intézkedés meghozatalára 

2.2.4. Visszaadja a korábban benyújtott vagyonnyilatkozatokat az önkormányzati képviselőnek. 

 

2.3. A vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés a Képviselő-testület át nem ruházható 

hatáskörébe tartozik. 

 


