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Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság!
A bizottsági ülések korábban megállapított rendjével kapcsolatban képviselői javaslat érkezett, mely
szerint a bizottság rendes üléseit ne a Képviselő-testületi üléseket megelőző hét csütörtöki, hanem
szerdai napján tartsa meg.
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 116. § (1) bekezdésében foglaltak szerint:
„116.§ (1) A bizottság működésének részletes szabályait e rendelet keretei között a bizottság maga
határozza meg, amelynek elfogadásához és módosításához a bizottság tagjainak minősített
többségű szavazata szükséges.”
A Tisztelt Bizottság 2016. szeptember 8-i ülésén 53/2016. (IX.08.) számú határozatával döntést hozott
arról, hogy az üléseit a 2016. októberi üléstől kezdődően szerdai napokon 14.30 órától kívánja
megtartani.
Tekintettel arra, hogy a bizottsági ülések rendjét az Ügyrend is nevesíti, szükségessé vált a Jogi és
Ügyrendi Bizottság Ügyrendjének módosítása.
Fentiekre figyelemmel kérem a Tisztelt Bizottság döntését az Ügyrend módosításának tárgyában.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi
Bizottságának ………/2016. (X. 12.) határozata a Bizottság Ügyrendjének módosításáról:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselőtestületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.)
önkormányzati rendelete 116.§ (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy dönt, hogy
I. a Jogi és Ügyrendi Bizottság 128/2014. (XII.11.) számú határozattal elfogadott és 88/2015.
(IX.10.) számú határozattal módosított Ügyrendjének IV. fejezet 2. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„A Bizottság a Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan – rendszerint a Képviselő-testületi
ülés megelőző hét szerdai napján – évente 11 rendes ülést tart, augusztus hónap kivételével
naptári hónaponként egy alkalommal. A Bizottság augusztus hónapban nem tart rendes ülést.”
II. felkéri a Bizottság elnökét, hogy gondoskodjon az Ügyrend közzétételéről az önkormányzat
hivatalos honlapján.
Határidő: 2016. október 30.
Felelős: Kiss Jenő elnök
Az előterjesztést a Bizottság saját hatáskörben, döntési jogkörben tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadása az SZMSZ 116.§ (1) bekezdése alapján minősített többséget
igényel.
Budapest, 2016. október 3.
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