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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (1) bekezdése
alapján – az előterjesztéshez csatolt beadványban megfogalmazottak miatt - kérem a 169/2014.
(X.31.) Kt. határozat felülvizsgálatát.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2014. november 04.
Hegedűs Ferenc
polgármester
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
Előterjesztés határozati javaslata:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2014. (X.31.) KT határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testület bizottságainak megválasztásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 2014-2019-es időszakra az alábbi bizottságokat valamint bizottsági tagokat választja meg:
7 fős Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Elnök Varga Dávid Géza
Tag: Dr. Szájbely Ernő
Kotroczó Balázs
Mezőfi Zoltán
Külsős tag: Bulejsza Jánosné
Mocsári Gergely
Gál Gábor
5 fős Szociális Bizottság
1 oldal a 4 oldalból
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Elnök: Jávorka János
Tag: Mezőfi Zoltán
Kotroczó Balázs
Külsős tag: Móricz Tamás
Barnuczné Földi Judit
A bizottságok kialakítását követően a Szervezeti és Működési Szabályzatot haladéktalanul felül
kell vizsgálni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős : egyeztetések lefolytatásáért Hegedűs Ferenc polgármester
SZMSZ átdolgozásáért dr. Varga Tibor jegyző

169/2014. (X.31.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testület bizottságainak megválasztásáról készített előterjesztést. A Képviselő-testület a 2014-2019-es időszakra
az alábbi bizottságokat, valamint bizottsági tagokat választja meg.
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság (9 fő)
Elnök: dr. Szájbely Ernő képviselő
Tagok: Jávorka János képviselő
Mezőfi Zoltán képviselő
Kotroczó Balázs képviselő
Dr. Katona Ernő képviselő
Külsős tagok: Kapecska Ferencné
Szabó Klára
Bulejka András
Majnik László
Szociális Bizottság (5 fő)
Elnök: Jávorka János képviselő
Tagok: Kotroczó Balázs képviselő
Varga Dávid Géza képviselő
Külsős tagok: Laczkó Mária
Sirkó Jánosné
A bizottságok kialakítását követően a Szervezeti és Működési Szabályzatot haladéktalanul felül kell vizsgálni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős : egyeztetések lefolytatásáért Hegedűs Ferenc polgármester
SZMSZ átdolgozásáért dr. Varga Tibor jegyző

3. Jogszabályi háttér:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
68. § (1) Amennyiben a polgármester a képviselő-testület döntését a helyi önkormányzat érdekeit
sértőnek tartja, ugyanazon ügyben - a képviselő-testület önfeloszlatásáról szóló, valamint a 70. § (1)
bekezdésében meghatározott ügyben hozott döntése kivételével - egy alkalommal kezdeményezheti
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az ismételt tárgyalást. A kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül minősített többséggel dönt. A döntést
addig végrehajtani nem lehet, amíg arról a képviselő-testület a megismételt tárgyalás
alapján nem dönt.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2013. (IX.09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL
58.§
(1) A polgármester a választópolgárok által megválasztott, főállású munkaviszonyban álló
tisztségviselő.
(2) A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége,
döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő.
(3) A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(4) A polgármester az államigazgatási tevékenységért a közszolgálati szabályok szerint
felelős.
59.§
(1) A polgármester feladat- és hatáskörét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint látja el.
(2) A polgármester feladatai, az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, különösen a következők:
a) biztosítja a képviselő-testület demokratikus, széles nyilvánosság melletti működését;
b) összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését;
c) képviseli az önkormányzatot;
d) kötelező jelleggel indítványozhatja a bizottságok összehívását;
e) felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit;
f) segíti a települési képviselők munkáját.

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2014. (XI. 10.) KT. HATÁROZATA
„A” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a 169/2014. (X.31.) Kt. határozat
felülvizsgálatáról készített előterjesztést.
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A Képviselő-testület a 2014-2019-es időszakra az alábbi bizottságokat, valamint bizottsági tagokat választja meg.
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság (……… fő)
Elnök: ………………………………
Tagok: ………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
Külsős tagok: ………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
Szociális Bizottság (…….. fő)
Elnök: ………………………………
Tagok: ………………………………
………………………………
Külsős tagok: ………………………………
………………………………
A bizottságok kialakítását követően a Szervezeti és Működési Szabályzatot haladéktalanul felül
kell vizsgálni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős : Hegedűs Ferenc polgármester, az SZMSZ átdolgozásáért dr. Varga Tibor jegyző
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2014. (XI. 10.) KT. HATÁROZATA
„B” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a 169/2014. (X.31.) Kt. határozat
felülvizsgálatáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 169/2014. (X.31.) Kt. határozatban megválasztott bizottságok tagjainak
számán, személyi összetételén nem kíván változtatni.
Határidő: azonnal
Felelős : SZMSZ átdolgozásáért dr. Varga Tibor jegyző

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző
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