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Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság! 

 

Az elmúlt ciklusban a Képviselő-testület a jogi és ügyrendi tárgyú kérdésekben javaslattétel, 

véleményezés, illetve átruházott hatáskörben döntés meghozatala, valamint a döntések 

végrehajtásának ellenőrzése érdekében felállította a Jogi és Ügyrendi Bizottságot. A Jogi és 

Ügyrendi Bizottság működési szabályait Ügyrendjében határozta meg a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet keretei 

között.  

 

A Képviselő-testület 2019. december 3. ülésén megalkotta a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: 

SZMSZ). Az SZMSZ 2020. január 1-jén lépett hatályba, ezzel egyidejűleg a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati 

rendelet hatályát vesztette.  

A Képviselő-testület által megválasztásra kerülő állandó bizottságok felsorolását az SZMSZ 

120. § (1) bekezdése tartalmazza, melynek d) pontjában foglaltaknak megfelelően a Jogi és 

Ügyrendi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), mint a Képviselő-testület állandó bizottsága 

a jelenlegi ciklusban is felállításra került.  

 

 Az SZMSZ 116. § (1)-(2) bekezdése 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.” 

 

A fenti rendelkezések alapján a bizottságok működésük rendjét önállóan, ügyrend formájában 

állapítják meg, azonban az ügyrend nem tartalmazhat az SZMSZ, valamint Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseibe ütköző, annak 

ellentmondó vagy azzal ellentétes szabályozást. A bizottságok ügyrendjének kötelező tartalmi 

eleme az adott bizottság feladat-és hatásköreinek felsorolása. 

 

Miután a Bizottság működésének alapjait adó keretszabályok megváltoztak, egyes 

rendelkezések hatályon kívül helyezésre kerültek, illetve egy új SZMSZ került elfogadásra, 

ezért a Bizottság működésének részletes szabályairól rendelkező Ügyrend felülvizsgálata és 

az új SZMSZ-nek való megfeleltetése vált szükségessé. A felülvizsgálat során megállapítást 

nyert, hogy a korábbi Ügyrend nagy terjedelmű módosítása helyett egy új Ügyrend 

megfogalmazása célszerű.  

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény és az SZMSZ 

vonatkozó rendelkezései alapján elkészült a Bizottság Ügyrendje, melyet elfogadásra a 

Bizottság elé terjesztek.  

 

Határozati javaslat 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi és 

Ügyrendi Bizottságának ……/2020. (II.05.) határozata a Jogi és Ügyrendi Bizottság 

ügyrendjének elfogadásáról 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 



 3 

26/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 116.§ (1) bekezdésébe foglalt jogkörében eljárva 

úgy dönt, hogy  

I. a Jogi és Ügyrendi Bizottság Ügyrendjét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja  

II. felkéri a Bizottság elnökét, hogy gondoskodjon az Ügyrend közzétételéről az 

önkormányzat hivatalos honlapján. 

Határidő: 2020. február 20. 

Felelős: Tüskés Józsefné elnök 

 

 

Az előterjesztést a Bizottság saját hatáskörben, döntési jogkörben tárgyalja. 

A határozati javaslat elfogadása az SZMSZ 116. § (1) bekezdése alapján minősített 

többséget igényel. 

 

 

Budapest, 2020. január 24.  

 

 

 

 

Ádámszki Szilvia      dr. Staudt Csaba 

  titkár                      elnök 

előterjesztés készítője                      előterjesztő 

     

 

 

 

 

 


