ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2019. február 27- i ülésére
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
2019. február 27.
A napirendet tárgyaló ülés:
Képviselő-testület
Előterjesztő:
Csernákné Szoboszlai Szilvia Ügyrendi Bizottság elnöke
Az előterjesztést készítette:
Csernákné Szoboszlai Szilvia Ügyrendi Bizottság elnöke
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:
nyílt /zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:
rendes / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:
egyszerű / minősített
A szavazás módja:
nyílt / titkos
A tárgyalandó témakör tárgya:
Az Ügyrendi Bizottság 2018. évi beszámolója
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzatának Ügyrendi Bizottsága 2018. január 1. - december 31. közötti időszakban a Képviselő-testület, valamint a Bizottság munkatervében meghatározott feladatokat teljesítette.
Őrbottyán Város Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának elnökeként beszámolok a bizottság
2018. évi munkájáról:
A Bizottság 2018-ban 10 bizottsági ülésen 61 határozatot hozott.
Nyílt ülés keretében elfogadott napirendi pontok:
-

A közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása

-

A Várospolitikai Fórum időpontjának és témaköreinek meghatározásáról

-

A 2018. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározása

-

Az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat szervezeti és működési szabályzatának elfogadása

-

Önkormányzati rendelet alkotása a szociális gondoskodás helyi szabályairól

-

Ügyrendi bizottság 2018. évi munkaterve

-

Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2018. évi illetménykiegészítése

-

Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2019-2021. évekre

-

Őrbottyán Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Őrbottyán Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

-

szóló 5/2017. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítása
-

Az alpolgármester 2017. évi beszámolója

-

Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet alkotása

-

Polgármesteri Hivatal 2017. évi beszámolója

-

Ügyrendi bizottság 2017. évi beszámolója

-

Őrbottyán Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítása

-

A Váci Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

-

Az Őrbottyáni Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

-

Az Őrbottyáni Polgárőr Egyesület kérelme a Béke utca 11. szám alatt található ingatlan használatbavételére
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-

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójának elfogadása és önkormányzati rendelet alkotása az önkormányzat 2017. évi zárszámadásról

-

A közterületek elnevezésének és a házszám megállapításának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

-

Önkormányzati rendelet alkotása az egészségügyi alapellátási körzetekről

-

Fogorvosi praxisjog elidegenítésével összefüggő előszerződés megkötése

-

Feladat-ellátási szerződés megkötése a fogorvosi alapellátást nyújtó szolgáltatóval

-

Őrbottyán Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

-

A civil szervezetek támogatása, „Civil szervezetek 2019. évi önkormányzati támogatása” címmel pályázat kiírása

-

Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció elfogadása a 2019-2024. évekre

-

Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása a 2019-2024. évekre

-

A Harang utca, a Hunyadi utca és Határ utca közötti szakaszának tulajdonjogi rendezése

-

A képviselő- testület 2019. évi munkatere

Zárt ülés keretében elfogadott napirendi pontok:
1. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség ellenőrzése
2. Őrbottyán, zárkert 2077. hrsz. alatti önkormányzati ingatlan elbirtoklási ügye
A Képviselő-testület Ügyrendi Bizottságának tagjai a következők:
1. Csernákné Szoboszlai Szilvia
elnök
2. Kollár Sándor
alelnök
3. Benedek Éva
képviselő jogállású tag
4. Könczölné Bulyáki Mónika nem képviselő jogállású tag
5. Szántó Veronika
nem képviselő jogállású tag
A bizottsági ülések keddi napon kerültek megtartásra.
Őrbottyán Város Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselőtestületének Őrbottyán Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló
16/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelete alapján végzi tevékenységét.
Az Ügyrendi Bizottság feladatai a következők:

Ügyrendi Bizottság
20. §
(1) Az Ügyrendi Bizottság feladata az ügyrendi és a nem pénzügyi természetű ellenőrzési, a közrendvédelmi, kommunikáció-fejlesztéssel kapcsolatos, valamint integrációs és a település külkapcsolati kérdésköröket tartalmazó képviselő-testületi döntések előkészítése, a döntések végrehajtásának ellenőrzése.
(2) Az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik a helyi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének kivizsgálása, valamint a vagyonnyilatkozatok vizsgálata, nyilvántartása, kezelése és őrzése.
(3) Az Ügyrendi Bizottság 5 tagú: 3 képviselő és 2 nem képviselő jogállású taggal.
(4) Az Ügyrendi Bizottság munkaterv szerinti rendes ülését a képviselő-testület ülését megelőző héten keddi napon tartja.
(5) Az Ügyrendi Bizottság feladatkörében különösen:
a) véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket, javaslatot tesz a képviselő-testület hatályos rendeleteinek felülvizsgálatára, módosítására és részt vesz azok előkészítésében,
b) a helyi viszonyokra alkalmazott települési bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciót dolgoz
ki és ellenőrzi annak megvalósulását, amelyről beszámol évente a képviselő-testületnek,
c) előkészíti a település nemzetközi kapcsolataival összefüggő, a településre háruló feladatok
ellátását,
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d)
e)

javaslatot tesz az önkormányzat és a civil szervezetek, közintézmények, egyházak közötti
kommunikációra,
ellátja a munkatervében és a képviselő-testület által határozatban meghatározott feladatokat,
gyakorolja a képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatásköröket.
21. §

(1) Az Ügyrendi bizottság állásfoglalásával nyújthatók be:
a) az önkormányzati rendeletekről, azok módosításáról és felülvizsgálatáról,
b) az önkormányzat költségvetéséről,
c) az önkormányzati intézmények alapításáról, összevonásáról, megszűnéséről,
szóló előterjesztések.
(2) Az Ügyrendi Bizottság nyújtja be:
a) a települési képviselők és a polgármester összeférhetetlenségéről,
b) a vagyonnyilatkozatokról,
c) a település bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciójáról
szóló előterjesztéseket.
Köszönöm az Ügyrendi Bizottság tagjainak és a Hivatali munkatársainak munkáját és együttműködését!
Kérem a Képviselő-testülettől az Ügyrendi Bizottság beszámolójának elfogadását.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Őrbottyán Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2013. (X.1.) önkormányzati rendelete
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Költségkihatása nincs
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Az Ügyrendi Bizottság a beszámolót a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (II. 27.) határozata az Ügyrendi
Bizottság 2018. évi tevékenységének beszámolójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 2018. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.

Őrbottyán, 2019. február 11.
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