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Egyszerű többség

Tisztelt Bizottság!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a 302/2014. (XI.24.) számú határozatával módosította
a Bizottság Ügyrendjét, melynek indokolttá vált a felülvizsgálata és a módosítása.
A Bizottság Ügyrendjének 6.§ (2) bekezdése alapján a Bizottság ülését az elnök,
akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vezeti. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 10.§ (2) bekezdése a
Közgyűlés vonatkozásában rögzíti, hogy a polgármester és az alpolgármester egyidejű
akadályoztatása esetén az ülést a korelnök hívja össze és vezeti. Erre tekintettel javaslatot
teszek arra, hogy a Bizottság Ügyrendjében is kerüljön rögzítésre, hogy az elnök és az
elnökhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az ülést a korelnök hívja össze és vezeti le.
Az ügyrend 3.§ (2) bekezdése alapján a Bizottság éves munkatervét a Közigazgatási
Igazgatóság Önkormányzati Osztályának munkatársa, a (jogi) és bizottsági referens a
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési- és Városfejlesztési Igazgatóságának vezetőjével, és
az elnökkel közösen készíti el. Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés 2018. február 22-i ülésén
elfogadta az SZMSZ módosításárról szóló rendelettervezet, amely alapján az Önkormányzati
Osztály a Jogi és Hatósági Igazgatósághoz tartozik, szükségessé válik a Bizottság Ügyrendjében
a módosítás átvezetése.
Fentieken túlmenően dr. Mezei László 2018. május 24. napján lemondott képviselői
mandátumáról, melynek következtében bizottsági tagsága is megszűnt, így javaslatot teszek
az Ügyrend I. számú mellékletének a módosítására is.
Az Ügyrend módosítására vonatkozó tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Bizottságtól az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
támogatását.
Szekszárd, 2018. július 27.
Kővári László
elnök

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának …../2018. (VII.31.) határozata
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
jóváhagyja a bizottság Ügyrendjének módosítására vonatkozó javaslatot az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal és formában.
Határidő:
Felelős:

2018. július 31.
Kővári László elnök

I. számú melléklet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
Ügyrendjének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet 51.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ügyrendjét az alábbiak szerint
módosítja:
1. § Az Ügyrend 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.§ (2) A Bizottság éves munkatervét a Jogi és Hatósági Igazgatóság Önkormányzati
Osztályának munkatársa, a (jogi) és bizottsági referens a Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóságának (a továbbiakban: Igazgatóság)
vezetőjével, és az elnökkel közösen készíti el.”
2.§ Az Ügyrend 6.§-a az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki:
„6.§ (2a) Az elnök és az elnökhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az ülést a korelnök
hívja össze és vezeti. Az elnök és az elnökhelyettes egyidejű akadályoztatása akkor áll
fenn, ha valamely objektív, vagy szubjektív indok miatt az érintett személyek a jogaikat
vagy kötelezettségeiket- az önkormányzat érdekei és kötelezettségei szempontjábólszükséges időpontban gyakorolni nem tudják.”
3.§ Az Ügyrend I. Melléklete az alábbiak szerint módosul:
„ A Bizottság tagjainak névsora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Gyurkovics János képviselő bizottsági tag
Szabó Balázs György képviselő bizottsági tag
A képviselő bizottsági tag betöltetlen
Szegedi Attila külső bizottsági tag
Máté Péter külső bizottsági tag
Szabó Zsolt külső bizottsági tag.”

4.§ Az Ügyrend egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.

