Üsz.: PH/757-10/2010.

JEGYZŐKÖNYV
b i z o t t s á g i

ü l é s r ı l

Készült: Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, Sándorfalva
Város Önkormányzat Képviselı - testületének Ügyrendi Bizottsága [továbbiakban rövidítve: ÜB] 2010.
október 26. napján megtartott alakuló, nyílt ülésén.
Jelen vannak:
- Darázs Sándor – bizottsági elnök,
- Gajdosné Pataki Zsuzsanna – képviselı bizottsági tag,
- Dr. Másody Zsolt – a Polgármesteri Hivatal részérıl, bizottsági ügyviteli titkár, jegyzıkönyv - vezetı.

Az elnök köszöntötte a megjelent bizottsági tagot, ezt követıen megnyitotta az ülést, megállapította, hogy a
2 fıbıl álló ÜB elnöke és képviselı tagja jelen van, így az ÜB alakuló ülése határozatképes.
Tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy a bizottsági alakuló ülésrıl – Sándorfalva Város Képviselı - testület
és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 20/2007. (VI. 28.)
önkormányzati rendelet [KtSzMSz] 60. §-a alapján – jegyzıkönyv készül, amelyet a bizottsági elnök, és a
jegyzıkönyv - vezetı bizottsági ügyviteli titkár ír alá.
Ismertette az ÜB meghívójában szereplı napirendi pontot:
1. Az Ügyrendi Bizottság Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megtárgyalása és elfogadása.
Javaslatot tett az alakuló ülés napirendjének az elfogadására, a meghívó szerinti tartalommal.
A bizottság az alakuló ülése napirendjére vonatkozó javaslatot megvitatta, és 2 igen szavazattal a
következı határozatot hozta:
1/2010. (10. 26.) ÜB. határozat
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Ügyrendi Bizottsága 2010. október 26.
napján megtartott alakuló ülése napirendjének elfogadása.

H A T Á R O Z A T
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Ügyrendi Bizottsága a 2010. október 26.
napján megtartott alakuló ülésének napirendjét az alábbi 1 napirendi pontban állapítja meg:
1. Az Ügyrendi Bizottság Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megtárgyalása és elfogadása.

1. napirendi pont:
Az Ügyrendi Bizottság Szervezeti és Mőködési Szabályzatának [továbbiakban: ÜBSzMSz] megtárgyalása
és elfogadása.
Az elnök megnyitotta a vitát, és megkérdezte a bizottsági tagot, hogy van-e észrevétele, javaslata a
tervezethez.
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Darázs Sándor:
Az ÜBSzMSz tervezetének alábbi rendelkezéseinél módosítást illetve pontosítást javaslok.
A 2. § (4) bekezdésében a helyettesítést célszerő lenne pontosítani, milyen jogkörben jogosult az elnököt
helyettesíteni a bizottság képviselı tagja.
A 4. § (3) bekezdésében javaslom a szavazás típusait „tartózkodom”-mal kiegészíteni, tekintettel arra, hogy
egy szervezeti mőködési szabályzatban a csak „igen” vagy „nem” szavazási típus biztosításakor –
emlékezetem szerint – a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal korábban törvényességi észrevételt tett,
ezt célszerő lenne megelıznünk.
Az 5. § (2) bekezdés f) pontjában a jegyzıkönyv kötelezı tartalmi eleméként a „külön indítványra az ülésen
megfogalmazott kisebbségi vélemény” rögzítését – tekintettel arra, hogy 2 tagú bizottságról van szó, amely
csak egyhangúan tud döntést hozni – nem tartom célszerőnek leszabályozni, ezért annak elhagyását
javaslom az ÜBSzMSz-bıl. Ugyanezen szakasz (3) bekezdésében egy pontosítást javasolok a jegyzıkönyv
hitelesítéséhez elıírt körbélyegzı használatánál; legyen nevesítve az ügyviteli tikár által használt
körbélyegzı sorszáma.
A 6. § (1) bekezdésében a „módosítása, hatályon kívül helyezése szintén egyhangú szavazattal lehetséges”
részt nem tartom indokoltnak kihangsúlyozni, ez ismétlés, ugyanis értelemszerően következik a bizottsági
ülés határozatképességére vonatkozó szabályokból, hogy csak egyhangúan tud döntést hozni, így az
ÜBSzMSz módosítása, hatályon kívül helyezése is csak így lehetséges, ezért javaslom az elhagyását.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna:
Egyetértek a módosítási javaslatokkal illetve a pontosításokkal.
Dr Másody Zsolt:
A 2. § (4) bekezdésében a képviselı bizottsági tag helyettesítési jogkörének pontosítása megoldható a
„teljes jogkörrel” kifejezés használatával, így a bekezdés az alábbiak szerint módosulna:
„(4) Az elnök akadályoztatása, távolléte esetén a helyettesítésére teljes jogkörrel a bizottság képviselı tagja
jogosult.”
Darázs Sándor:
A bizottsági titkár által javasolt megoldás szerintem megfelelıen pontosítja a képviselı bizottsági tag
helyettesítési jogának kereteit, így javaslom ennek megfelelıen módosítani a 2. § (4) bekezdését.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna:
Egyetértek a 2. § (4) bekezdésére vonatkozó módosítási javaslattal.
Darázs Sándor:
Az ÜBSzMSz-hez kapcsolódóan, javaslom továbbá, hogy az Ügyrendi Bizottság a Képviselı - testület felé
indítvánnyal éljen, amelyben a KtSzMSz felülvizsgálatakor javasolja, hogy arra az esetre, ha a testületi
ülésen határozatképtelen lenne az Ügyrendi Bizottság – mert például a 2 fıs bizottságból csak 1 fı van jelen
–, dolgozza ki a titkos szavazás [KtSzMSz 36. §] lebonyolításához szükséges eseti bizottság létrehozásának
a szabályait.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna:
Egyetértek a bizottsági indítvánnyal.

Az elnök lezárta a vitát, és szavazásra bocsátotta az ÜBSzMSz - tervezetét, a vitában elhangzott módosító
javaslatokkal együtt.
A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 2 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
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2/2010. (10. 26.) ÜB. határozat

Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megtárgyalása és elfogadása.
H A T Á R O Z A T
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Ügyrendi Bizottsága Szervezeti és
Mőködési Szabályzatát a tervezet alábbi tartalmú módosításaival elfogadja.
a) A 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az elnök akadályoztatása, távolléte esetén a helyettesítésére teljes jogkörrel a bizottság
képviselı tagja jogosult.”
b) A 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A Bizottság állásfoglalásáról nyílt szavazással dönt, a szavazás kézfelemeléssel történik,
„igen”-nel, „nem”-mel vagy „tartózkodom”-mal lehet szavazni.”
c) Az 5. § (2) bekezdésének f) pontja törlésre kerül, a g) pont jelölése pedig f) pontra módosul.
d) Az 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A jegyzıkönyvet a bizottság elnöke, helyettesítése esetén a bizottság képviselı tagja írja alá,
továbbá jegyzıkönyv - vezetıként a Bizottság ügyviteli titkára ellenjegyzésével és a „Városi
Polgármesteri Hivatal Sándorfalva” feliratú, 14. sorszámmal ellátott körbélyegzıjével hitelesíti.”
e) A 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Bizottság Szabályzata az elnök és a bizottsági tag egyhangú szavazatával lép hatályba.”
2. Az Ügyrendi Bizottság tisztelt Képviselı - testületnek indítványozza, hogy a Sándorfalva Város
Képviselı - testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított
20/2007. (VI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatakor az Ügyrendi Bizottság testületi ülésen
elıforduló határozatképtelensége esetére a titkos szavazás [36. §] lebonyolításához szükséges eseti
bizottság létrehozásának szabályait dolgozza ki.
(Az Ügyrendi Bizottság elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzata jelen jegyzıkönyv melléklete).
További napirendi pont hiányában az elnök megköszönte jelenlévık részvételét, és az ülést berekesztette.

P.H.

Darázs Sándor sk.
- ÜB elnök -

Dr. Másody Zsolt sk.
- ÜB titkár -
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