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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

ORTAHÁZA Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának
2017. január 31 én tartott nyílt ülésről.

Határozatok

1/2017.(1.31.) ÜB. határozatok
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő- testületé Ügyrendi Bizottságának 2017. 
január 31.-én, 18.00.-órakor megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Ortaháza Község Önkormányzata hivatali helyisége 8954 Ortaháza, Fő út 36. 

Jelen vannak:

Bíró Györgyné elnök
Becze Árpád tag
Belső József tag

A Pákái i Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Tóthné Péter Judit jegyző
Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető

Bíró Györgyné elnök köszöntötte a megjelent ügyrendi bizottság tagjait.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 főből 3 fő ügyrendi bizottsági tag jelen 
van.
Az elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek Becze Árpád és Belső József ügyrendi bizottsági 
tagokat javasolta, melyet a bizottság egyhangúlag elfogadott.

NAPIREND:

1.) A polgármester, alpolgármester, települési képviselők vagyonnyilatkozattételi 
kötelezettségének teljesítésérő tájékoztatás

Bíró Györgyné elnök: elmondta, hogy a mai ülés egyetlen napirendje a települési képviselők 
vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítésével összefüggő tájékoztatás.
Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a napirend 
tárgyalásával egyhangúlag egyetértett.

Napirend tárgyalása:
1.) A polgármester, alpolgármester, települési képviselők vagyonnyilatkozattételi 
kötelezettségének teljesítésérő tájékoztatás

Bíró Györgyné elnök elmondta, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 39. §-a értelmében minden megválasztott 
képviselőnek és vele közös háztartásban élő hozzátartozójának, a megválasztását követő 
harminc napon belül, majd minden év január 1-jétől számított harminc napon belül 
vagyonnyilatkozatot kell tennie. A vagyonnyilatkozatot a Mötv. 2. mellékletében 
meghatározott adattartalommal kell megtenni.
A képviselő a vagyonnyilatkozatához köteles csatolni a vele közös háztartásban élő 
hozzátartozók vagyonnyilatkozatát is. Kiskorú gyermek nevében a vagyon-nyilatkozatot 
törvényes képviselője teszi meg.
A Mötv. 79. § (2) bekezdése kimondja, hogy a polgármesterre megfelelően alkalmazni kell az
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önkormányzati képviselőre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat.

Az ismertetett jogszabályi előírásoknak megfelelően Ortaháza Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének tagja, a polgármester 2017. január 31. napjáig vagyonnyilatkozatukat, 
és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát leadták.

Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 12 /2014. (XII.4.) önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdésében és 4. 
Mellékletében foglaltak alapján az Ügyrendi Bizottság feladata a vagyon-nyilatkozattételi 
eljárással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatok ellátása. így az ügyrendi 
bizottság

-  Ellátja a vonatkozó jogszabályok alapján a polgármester. illetve az önkormányzati 
képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával vizsgálatával és ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatokat,

-  Évente egyszer a vagyvn-nyilatkozat tételre külön jogszabályban meghatározott 
határidő lejártát követő testületi ülésen a vagyvn-nyilatkozat tét éli kötelezettség 
teljesítéséről tájékoztatja a képviselő-testületet

A képviselők által leadott vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele megtörtént.
A Mötv. rendelkezése alapján a képviselő vagyonnyilatkozata -  az ellenőrzéshez szolgáltatott 
azonosító adatok kivételével -  közérdekből nyilvános (Infotv. 3. § 6. pont, Mötv. 39. § (3) 
bek.), míg a hozzátartozók vagyonnyilatkozata nem nyilvános, abba csak a vagyonnyilatkozat
vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából (Mötv. 39.§ (3) bek.). A 
jogszabályi előírásnak eleget téve a képviselők vagyonnyilatkozata a Pákái Közös 
Önkormányzati Hivatalba elhelyezésre kerül, annak érdekében, hogy abba bárki, korlátozás 
nélkül betekinthessen.

A Mötv. 39. § (3) bekezdése alapján a képviselőknek a maguk és hozzátartozójuk tárgyévben 
tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó 
vagyonnyilatkozatukat vissza kell adni. A 2016. évben tett vagyonnyilatkozatok 2017. január 
31. napján a képviselőknek visszaadásra kerültek.

Az Ügyrendi Bizottságnak további feladata, hogy a vagyonnyilatkozatot az adatvédelmi 
szabályoknak megfelelően őrizze, kezelje, és felel, hogy az abban foglaltakat -  a nyilvános 
vagyonnyilatkozatok kivételével -  más ne ismerhesse meg. A vagyonnyilatkozatok a Pákái 
Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzat épületében lévő páncélszekrényben kerülnek 
elhelyezésre.

Az ügyrendi bizottság elnöke továbbá javasolta a bizottságnak annak megállapítását, hogy a 
képviselők, a polgármester, és a bizottsági kültagok a saját és hozzátartozóik 
vagyonnyilatkozatát a jogszabályban meghatározott határidőben leadták, a soron következő 
ülésén erről adjon tájékoztatást.

A napirendi pont tárgyalásához hozzászólás nem hangzott el.
Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága -az elnök 
javaslatával egyetértve-

3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:
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1/2017. (1.31.) számú ÜB határozat

Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága megállapítja, 
hogy a települési képviselők, a polgármester, és a bizottsági kültagok a saját és hozzátartozóik 
vagyonnyilatkozatát Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben meghatározott határidőben leadták.

A bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő- 
testületének a soron következő ülésén számoljon be arról, hogy valamennyi érintett 
határidőben eleget tett vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének.

Felelős: Bíró Györgyné elnök 
Határidő: 2017. február 15.

Az ügyrendi bizottság több napirendi pontot nem tárgyalt, az elnök az ülést 18.20 órakor 
bezárta.

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Belső József
ÜB Tag ÜB Tag



M E G H Í V Ó

Tisztelettel m e g h í v o m  Önt Ortaháza Község Önkormányzata 
Ügyrendi Bizottságának 

2017. január 31- én, (kedd) 18,00 -órakor,
tartandó ülésére.

Az ülés helye:
Ortaháza Községi Önkormányzat hivatali helyisége 8954.0rtaháza,Fő út 36.

NAPIREND:

1.) A polgármester, alpolgármester, települési képviselők vagyonnyilatkozattételi 
kötelezettségének teljesítésérő tájékoztatás.
Előadó: Bíró Györgyné ügyrendi bizottság elnöke

Páka, 2017. január 25.

Tisztelettel:
Ügyrendi Bizottság Elnöke



JELENLÉTI ÍV

ORTAHÁZA Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának
2017. január 31 én tartott nyílt ülésről

/
BíróGyörgné Ügyrendi bizottság elnöke .. í b . J r . . . . . k-.?...

Becze Árpád Ügyrendi bizottság tagja

Belső József Ügyrendi bizottság tagja

Meghívottak:

Tóthné Péter Judit jegyző 

Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető
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