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Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság!
A Képviselő-testület a 2018. december 4-i ülésén a 33/2018. (XII.14.) önkormányzati rendeletével
(a továbbiakban: Módosító rendelet) módosította a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ).
A módosítások egy része érinti a Képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok munkáját,
feladat- és hatásköreit, ezért szükségessé vált a Jogi és Ügyrendi Bizottság ügyrendjének (a
továbbiakban: Ügyrend) áttekintése is.
A Módosító rendelet 3.§-a szerint:
„Az SZMSZ 79.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
79.§ Az előterjesztés lehet
a) rendelet-tervezet,
b) javaslat,
c) beszámoló,
d) jelentés,
e) döntést igénylő egyéb kérdés,
f) tájékoztató.”
Az SZMSZ 116. § (1)-(2) 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.
(2) A bizottság ügyrendjének tartalmaznia kell a bizottság feladat- és hatásköreit is.”
Az SZMSZ fent idézett rendelkezése értelmében, a rendeleti úton szabályozott módosítást az
Ügyrendben is át kell vezetni. Ezért javaslom, hogy az Ügyrend IV. fejezet 15. pontja az alábbira
módosuljon:
„Az előterjesztés lehet:
- rendelet-tervezet,
- javaslat,
- beszámoló,
- jelentés,
- döntést igénylő egyéb kérdés,
- tájékoztató.”
Kérem a Tisztelt Bizottság döntését az Ügyrend módosításának tárgyában.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi és
Ügyrendi Bizottságának ………/2019. (I.16.) határozata a Bizottság Ügyrendjének
módosításáról:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
Képviselő-testületének 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 a 88/2015.
(IX.10.) számú, a 91/2016. (X.12.) számú, a 23/2017. (III.08.) számú, valamint a 87/2017.
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(X.31.) határozattal módosított Ügyrendjének IV. fejezet 15. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„Az előterjesztés lehet:
- rendelet-tervezet,
- javaslat,
- beszámoló,
- jelentés,
- döntést igénylő egyéb kérdés,
- tájékoztató.”
II. a Bizottság Ügyrendjének VIII. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az Ügyrendet a Bizottság a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi Bizottságának a Bizottság Ügyrendjének
elfogadásáról szóló 128/2014. (XII.11.) határozattal elfogadta, majd a 88/2015. (IX.10.),
a 91/2016. (X.12.), a 23/2017. (III.08.), a 87/2017. (X.31.) számú, valamint a …./2019.
(I.16.) számú határozatával módosította.”
III. felkéri a Bizottság elnökét, hogy gondoskodjon az Ügyrend közzétételéről az önkormányzat
hivatalos honlapján.
Határidő: 2019. január 31.
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, 2019. január 7.
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Kiss Jenő
elnök
előterjesztő

