
HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

 

9/2002./X.31./ ÖR. sz. rendelete 

   

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról 

szóló 4 /1999. (VII.16. ) ÖR. sz. rendeletének módosításáról. 

 
 

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő –testülete és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/1999.(VII.16) ÖR. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 

 

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete ( továbbiakban képviselő-

testület ) a helyi önkormányzatokról szóló és módosított 1990. évi LXV. törvény ( 

továbbiakban: Ötv.) 18.§(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a –szervezeti 

és működési rendjére vonatkozó 4 /1999. (VII.16. ) ÖR. sz  rendeletet az alábbiak 

szerint módosítja. 

 

 

      1.§.  

 

 

Az SZMSZ 31.§-a következő rendelkezésekkel egészül ki: 

 

Az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó 

tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnyilatkozat –tételi 

kötelezettségéről szóló 2001. évi CII. törvény 4. § (3) bekezdésében foglaltak szerint 

, valamint a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 

2000. évi XCVI. törvény 10/A .§ (1), (2) bekezdésben foglaltak szerint az 

önkormányzati képviselő a megbízólevelének átvételétől , majd ezt követően minden 

év január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A 

képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő 

házas – vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát. 

 

A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén –annak benyújtásáig –az 

önkormányzati képviselő jogait nem gyakorolhatja, és a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 20.§-ában meghatározott juttatásokban nem 

részesülhet. 

 

 

 

 

2.§. 

 

 

Az SZMSZ 35.§(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 



 

35.§ (2) A Képviselő –testület a következő bizottságokat hozza létre: 

 

a.) Pénzügyi Bizottság 5 fővel 

b.) Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 fővel 

c.) Ügyrendi Bizottság 3 fővel . 

 

3.§. 

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. melléklete a bizottságok feladatairól az 

alábbiak szerint egészül ki : 

 

3.)Ügyrendi Bizottság: 

 

 

képviselői vagyonnyilatkozatok kezelése, 

összeférhetetlenségi ügyek kivizsgálása,  

választások lebonyolítása, szavazatszámláló bizottsági feladat ellátása, 

ügyrendi kérdések, az SZMSZ módosításával összefüggően véleményezési, 

javaslattételi jog gyakorlása. 

 

4.§. 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon . 

 

 

 

Hajdúbagos , 2002. október 31. 

 

(:Szabó Lajos: )      (: Dr. Szabó Adrienn :) 
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