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Egyszerő szótöbbség

Tisztelt Közgyőlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a 2010. október 17-i ülésén elfogadta Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet módosítását, mely módosítás a jogi
feladatok ellátásának felügyeletére, továbbá a Város közbiztonságának javítása érdekében Jogi és
Közbiztonsági Tanácsnoki funkciót hozott létre.
A Közgyőlés 2010. október 21-i ülésén a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) Kgy. rendelet 59. § (1) bekezdése alapján jogi és közbiztonsági tanácsnoknak személyemet
választotta meg, és egyúttal felkért a munkaterv elkészítésére.
Fentiek alapján munkatervemet az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Közgyőlés elé:
I.

Jogi feladatok

A tanácsnok legalább negyedévente a Jogi Igazgatóság közremőködésével áttekinti a folyamatban
lévı, valamint lejárt határidejő szerzıdéseket, és a folyamatban lévı Szekszárd Megyei Jogú
Várossal kapcsolatban lévı peren kívüli és peres ügyeket, majd ezt követıen a megállapításairól
tájékoztatja a jogi feladatatok ellátásáért felelıs alpolgármestert, illetve a jegyzıt.
A tanácsnok határidı nélkül eseti felkérésre véleményt nyilvánít ezekben az ügyekben.
II.

Közbiztonsági feladatok

1. A tanácsnok 2011. február 28. napjáig felveszi a kapcsolatot Szekszárd Város
Rendırkapitányával annak érdekben, hogy a rendırkapitány úr adjon áttekintést Szekszárd
Város bőnügyi helyzetérıl.
2. 2011. március 31. napjáig felveszi a kapcsolatot Szekszárd Megyei Jogú Város
közbiztonságával foglalkozó
- Szekszárdi Polgárır Egyesülettel,
- a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnökével,
- személy és vagyonvédelemmel foglalkozó cégekkel,
- a vagyonvédelemben érdekelt civil szervezetekkel (Szılıszem Mozgalom, Parásztai
Birtokvédı Egyesület).
3. 2011. április 30. napjáig a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság idevonatkozó határozatainak
megfelelıen javaslatot terjeszt elı a Szekszárdi Polgárır Egyesület mőködésének segítése
érdekében (létszámbıvítés, technikai feltételek javítása).
4. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozatainak figyelembe vételével, koncepció
kidolgozása annak érdekében, hogy Szekszárd területén lévı közlekedési szempontból
balesetveszélyes útszakaszokon és keresztezıdésekben miként csökkenthetı a balesetveszély.
(2011. április 30.)
5. 2011. június 30. napjáig a közlekedési lámpák mőködésének felülvizsgálata.
6. 2011. június 30. napjáig koncepció kidolgozása a hatékonyan mőködtethetı térfigyelı
rendszer kiépítésérıl.
7. 2011. augusztus 31. napjáig a Szekszárdi Polgárır Egyesület vezetıjével áttekinti az elsı
félévben polgárırök részérıl történt munkavégzést.
8. 2011. szeptember 30. napjáig a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai
Kamara elnökével, továbbá a személy- és vagyonvédelemmel foglalkozó cégekkel és a
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vagyonvédelemben érdekelt civil szervezetekkel Szekszárd Város vagyonvédelmével
kapcsolatos munkájukat.
9. 2011. november 30. Szekszárd Város Rendırkapitányával áttekinti a város 2011. évi
közbiztonsági helyzetét.
Javaslom egyúttal a Tisztelt Közgyőlésnek, hogy a munkám segítésére, és a feladatok hatékony
ellátása érdekében egy ideiglenes bizottság megalakítására kerüljön sor. A Bizottság feladatát képezné
a „Biztonságos Szekszárdért” program elıkészítése is.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 22. §-a alapján a képviselı-testület
határozza meg bizottsága szervezetét, és választja meg bizottságait.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 57. §-a tartalmazza az ideiglenes bizottság létrehozására, mőködésére
vonatkozó szabályokat:
„57. § (1) A Közgyőlés bármely képviselı javaslatára, a polgármester elıterjesztése alapján
meghatározott feladat ellátására, így különösen: jelentıs döntés elıkészítésére, rendelet, határozat
végrehajtásának ellenırzésére, fontos városi rendezvények megszervezésére, javaslat kidolgozására
ideiglenes bizottságot választhat.
(2) Az ideiglenes bizottság feladatát, megbízatásának terjedelmét, elnevezését, tagjainak számát a
Közgyőlés a bizottság felállításakor határozza meg.
(3) Az ideiglenes bizottság elnökének, tagjainak megválasztására, a bizottság mőködésére és
megszőnésére az állandó bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelıen alkalmazni.”
Az 57. § (3) bekezdésére, továbbá az Ötv. vonatkozó rendelkezésire is figyelemmel az ideiglenes
bizottságot képviselık és a bizottság hatáskörében jártas nem képviselı tagok alkotják. A bizottság
tagjaira és elnökére bármely képviselı tehet javaslatot. A javaslatok alapján a Közgyőlés minısített
többséggel megválasztja a bizottságot úgy, hogy annak elnöke és tagjainak több, mint fele képviselı
legyen. A polgármester, az alpolgármester, a települési kisebbségi önkormányzat tagja, a
Polgármesteri Hivatal dolgozója nem lehet bizottság elnöke, tagja.
A döntéshozatal során a személyes érintettség szabályait alkalmazni kell. A bizottsági tagoknak be kell
jelenteniük személyes érintettségüket. A kizárásról az érintettek vagy bármely képviselı javaslatára a
közgyőlés dönt minısített többséggel, illetıleg erre úgy is sor kerülhet, hogy a polgármester bejelenti,
hogy az érintettek elızetes egyeztetés alapján nem vesznek részt a döntéshozatalban.
Alkalmazni kell továbbá az ülések nyilvánosságára vonatkozó szabályokat is. Az Ötv. 12. § (4)
bekezdés a.) pontja alapján a képviselı-testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, …. ha az
érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele…” Ennek megfelelıen az érintetteket nyilatkoztatni
kell, hogy beleegyeznek-e a személyüket érintı ügy nyilvános ülésen történı tárgyalásába.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy az elıterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Szekszárd, 2011. február 2.

Dr. Horváth Kálmán
Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok
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Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése
1. a Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok 2011. évre vonatkozó munkatervét elfogadja.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 57. §-a alapján a Jogi és
Közbiztonsági Tanácsnok feladatának segítésére 2011. ………………. Napjától 2011. február
28. napjáig …. tagú ideiglenes bizottságot hoz létre …………………….. Ideiglenes Bizottság
elnevezéssel, a „Biztonságos Szekszárdért” Program elindítása érdekében.
3. A Közgyőlés a Bizottság elnökévé ……………………………………. képviselıt, tagjaivá
……………………………………………………….-t
……………………………………………………….-t
……………………………………………………….-t választja meg.
4. A Közgyőlés felkéri a Bizottságot, hogy a „Biztonságos Szekszárdért” Program koncepcióját
késztse elı és azt terjessze a Közgyőlés elé elfogadás céljából.
5. A Közgyőlés felkéri a Bizottság elnökét, hogy negyedévet követıen, illetve a megszőnését
követı ülésen tájékoztassa a Közgyőlést a mőködés során hozott döntésekrıl.
Határidı:

Felelıs:

azonnal (1-2. pont tekintetében)
2011. ………………….. (3. pont tekintetében)
2011. április 30., 2011. szeptember 30., 2011. október 31., 2012. január 31. (4.
pont tekintetében)
Horváth István polgármester
Dr. Horváth Kálmán Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok

