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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság!

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat képviselőtestületének 28/2011. 
(X.11.) rendelete alapján a képviselőtestület rendszerint minden hónap első szerdáján tartja 
üléseit. Kialakult gyakorlat,  hogy a bizottságok igazodva a hatályos SZMSZ-hez, az abban 
megjelölt rendes képviselőtestületi ülések időpontjához, a képviselőtestületi ülést megelőző 
napon tartják üléseiket. 
Amennyiben  a  rendeletben  ez  irányú  módosítás  történik,  az  minden  esetben  a  bizottság 
ügyrendjének  módosítását  is  szükségessé  teszi.  Javaslom,  hogy a  bizottság  az  ügyrendjét 
egyszerűsítse.

Javaslom az ügyrend VI. (2) pontjának módosítását, kibővítve az előterjesztésre jogosultak 
körét. Jelenleg is az irodavezetők készítik az előterjesztéseket, a jegyző felkérése alapján  A 
módosítás  elfogadásával  a  jövőben  az  előterjesztéseket  önállóan  megtehetnék,  saját 
feladatkörük figyelembevételével. 
Az előterjesztésre jogosultak módosításával egyidejűleg módosítani kell az ülésre meghívott 
személyek felsorolását is. (IV. (8) pont)

A képviselőtestületi SZMSZ 22.§ (1) bekezdésében szabályozva lett a módosító indítványok 
benyújtásának  rendje.  Ellenben  a  hatályos  bizottsági  ügyrendek,  többek  között  a 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság ügyrendje sem tartalmaz 
erre  vonatkozó  rendelkezést.  Véleményem  szerint  a  bizottság  munkájában,  a  döntés 
előkészítés gyakorlatában  indokolt ezen szabályozás beiktatása. 

A hatályos ügyrend kimondja, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyv-hitelesítő írja 
alá. A jegyzőkönyv-hitelesítő aláírásának kötelezettségét sem a testületi  SZMSZ, sem más 
bizottságok ügyrendje  nem mondja  ki.  Az adminisztrációs  terhek is  csökkennének,  ha  az 
ülésről készült jegyzőkönyvet csak a bizottság elnöke írná alá. 
  
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 
határozati javaslatot fogadja el.

Budapest, 2011. november 30.

Tisztelettel. 

     Martos Dániel s.k.
elnök



Határozati javaslat:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy 
Ügyrendjét 2011. december 06-tól az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Ügyrend II.(2) pontja az alábbiak szerint módosul:

„  A  bizottság  havonta  kétszer  tart  rendes  ülést,  a  testületi  ülést  megelőző  napon, 
valamint  a  hónap  harmadik  keddi  napján.  Az  ülések  kezdési  időpontja  15.00  óra, 
indokolt esetben ettől a bizottság elnöke +/- egy órával eltérhet.”

2. Az Ügyrend IV. (8) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„(8) A bizottság ülésére –a bizottsági tagokon kívül- meg kell hívni:
-a polgármestert,
-az alpolgármestereket,
-a főépítészt,
-a környezetvédelmi referenst,
-a jegyzőt, az általa kijelölt jogi munkatársat,
-az előterjesztést benyújtókat,
-az ülések témája szerint érintett irodavezetőket, intézmények vezetőit,
-szükség esetén a rendvédelmi és rendészeti szervek vezetőjét.”

3. Az Ügyrend V. (2) pontja az alábbiak szerint módosul:

„(2)A bizottság döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek hozzátartozóját az ügy 
személyesen érinti. A bizottsági tag köteles bejelenteni a személyes érintettséget.
A kizárásról az érintett bizottsági tag kezdeményezésére,  vagy bármely bizottsági tag 
javaslatára a bizottság  - minősített szavazattöbbséggel - dönt.
A kizárt bizottsági tagot a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.”
 

4. Az Ügyrend VI. (2) pontja az alábbiak szerint módosul:

„(2)Előterjesztést tehetnek:
a./ bizottsági tagok
b./ polgármester, alpolgármesterek,
c./ részönkormányzat, más bizottság,
d./ képviselők,
e./ kisebbségi önkormányzatok elnökei,
f./ jegyző,
g./ az a-f./ pontokban megnevezettek által felkért személy vagy szervezet,
h./ irodavezetők (feladatkörükben)”



5. Az Ügyrend VI. (3) pontja az alábbiak szerint módosul:

„(3)Az előterjesztésnek tartalmaznia kell 
a) az előterjesztés tárgyát, 
b)a határozati javaslatot, 
c)  a  végrehajtás  határidejét  év,  hónap,  nap  vagy  pontos  időszak  megjelölésével  és 
felelősét,
d)a  jegyző  törvényességi  vizsgálatát  igazoló  kézjegyét,  illetve  a  törvényességi 
észrevételét,
e) a határozati javaslat elfogadásához szükséges többség jelzését,
f) azt, hogy az előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalható, vagy kell tárgyalni, hogy a 
honlapon megjeleníthető-e, 
g)  a  korábban  hasonló  vagy  azonos  tárgyban  hozott  határozatok  hatályon  kívül 
helyezésére vonatkozó javaslatokat.”

6. Az Ügyrend VI. (4) pontja hatályát veszti.

7. Az Ügyrend VI. (6) pontja az alábbiak szerint módosul:

 „(6) Az írásbeli előterjesztést az ülést megelőző 5 nappal korábban -a rendkívüli ülés 
esetén 3 nappal korábban- kell leadni a Szervezési Csoportnál.”

8. Az Ügyrend VI. bekezdése kiegészül az alábbi rendelkezéssel:

„(7)  Az  előterjesztésekhez  az  előterjesztő,  illetve  a  (2)  bekezdésben  felsoroltak  az 
alábbiak szerint tehetnek módosító indítványt:
a  )rendes  ülésre  a  meghívóval  együtt  kiküldött  előterjesztésekhez  legkésőbb az  ülést 
megelőző nap 12 óráig írásban.
b)  rendkívüli  ülésre  kiküldött  illetve  a  rendes  ülésre  pótlólag  kiküldött 
előterjesztésekhez legkésőbb az ülés napján 13 óráig, írásban.”

9. Az Ügyrend VII. (3) pontja az alábbiak szerint módosul:

„(3) Törvényességi észrevétel esetén a jegyző a vitában soron kívül és több alkalommal is 
felszólalhat.”

10. Az Ügyrend X. (2) pont o) sora az alábbiak szerint módosul:

„o) a bizottsági ülés elnökének az aláírását,”

11. Az Ügyrend X. (3) pontja az alábbiak szerint módosul:

 (3) A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
a) a meghívó,
b) a jelenléti ív,
c)az írásos előterjesztések és módosító indítványok,



d)a jegyző törvényességi észrevételei.

12. Az Ügyrend X. (8) pontja az alábbiak szerint módosul:
 
„(8) A bizottsági jegyzőkönyvből az elnök aláírását megelőzően kivonatot kiadni a 
bizottsági elnök aláírásával lehet.”

Felelős: Martos Dániel elnök
Határidő: 2011. december 07.


