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BESZÁMOLÓ
AZ ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a
bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető
szabályait.
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (III. 25.) önkormányzati
rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról tartalmazza, hogy az
Ügyrendi Bizottság 3 tagú.
Összetétele 2013-ban a következőképpen alakult: Chlepkó Tamás elnöki feladatait 2013.
március 1-jén Vasvári László vette át, akinek – későbbi külföldi tartózkodása miatt – ügyrendi
bizottsági tagsági és elnöki megbízatását a Képviselő-testület október 17-én visszavonta.
Ekkor választottak meg az Ügyrendi Bizottság elnökévé, nem képviselő bizottsági tagnak
pedig Dr. Pásztor Tünde felsőzsolcai lakost, a harmadik tag Zsiros Sándor képviselő volt.

2013. március 1-ig Chlepkó Tamás egyszer sem volt jelen az ülésen. Az év folyamán Vasvári
László 10 alkalommal nem vett részt a Bizottság munkájában, míg Zsiros Sándor képviselő
egy alkalommal hiányzott. Határozatképtelenség miatt ülés nem maradt el.
A bizottság éves munkaterv alapján működik, ami tartalmazza:
a bizottsági ülés időpontját és napirendjét;
az ellenőrzések, vizsgálatok tárgyát;
azokat a feladatokat, amelyekkel a Képviselő-testület megbízza a bizottságot.
A munkaterv előkészítéséről a Képviselő-testület munkatervének elfogadását követő 30 napon
belül a bizottság elnöke gondoskodik.
2013. január 24-én fogadtuk el az Ügyrendi Bizottság munkatervét, 8 ülésnapot tervezve.
Összesen 19 alkalommal ülésezett a Bizottság, 86 napirendi pontot tárgyalt, amelyeknek
megoszlása: 3 tájékoztató, 4 beszámoló, 34 tervezet és 45 javaslat. 4 alkalommal tartott zárt
ülést, 6 napirendi pontot tárgyalva.
6 alkalommal volt rendkívüli összevont bizottsági ülés, melyből 5 esetben mindhárom
Bizottság jelen volt, 1 esetben a Pénzügyi Bizottsággal volt együttes ülés.
A számszerűsített napirendi pontok megfelelnek az Ügyrendi Bizottság feladatainak:
- Ellátja a titkos szavazással kapcsolatos teendőket.
- Kidolgozza a Szervezeti és Működési Szabályzatot, folyamatosan figyelemmel
kíséri annak hatályosulását, javaslatot tesz új szabályzat kidolgozására,
módosítására.
- Figyelemmel kíséri a Képviselő-testület és szervei szabályszerű működését.
- A közigazgatási munka egyszerűsítését kezdeményezi (hatósági, szervezési).
- Előzetesen megtárgyalja és véleményezi a rendelettervezeteket.
- Kivizsgálja az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségével kapcsolatos
kezdeményezést.
- Nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselők és a polgármester
vagyonnyilatkozatait.
- Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására.
- Lefolytatja a jegyzővel szemben az etikai eljárást.
2013. január elsején nagy változás volt a járások kialakítása, a Felsőzsolcai Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozása. Az év folyamán az EPSZCSK és a GAMESZ
átszervezése is megtörtént, ez utóbbi intézmény igazgatói munkakörére pályázatot írtunk ki.
A tervezetek közül kiemelendő az ivóvíz-szolgáltatás, valamint szennyvízelvezetés és tisztítás
díjának megállapításáról; a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásokról; az igazgatási szünetről; a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról;
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról; a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
megszegésének jogkövetkezményeiről; a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos

eljárásról és használati díjakról; Felsőzsolca Város Építési Szabályzatról (HÉSZ) és a
belterületi, illetve külterületi Szabályozási Tervről szóló rendeletek módosítása. Az SZMSZ
felülvizsgálatára, aktualizálására 4 alkalommal került sor. Az önkormányzat pénzügyi
helyzetével kapcsolatos rendelettervezetek megtárgyalása során javaslataival segítette az
önkormányzat átgondolt, takarékos gazdálkodását.
A határozatok közül emlékeztetőül néhány: az adósságkonszolidáció, intézményfenntartó
társulási megállapodás módosítása, ügyvezetők, felügyelőbizottsági tagok személyére
javaslattétel, a lakcímbejelentés szabályozása, a hulladéktörvény értelmében fel kellett
mondani a szerződést az AVE Miskolc Kft.-vel.
Az esetek többségében a Bizottság változtatás nélkül javasolta elfogadni a beszámolókat,
javaslatokat, tervezeteket, köszönhetően annak, hogy azok teljes körűen, alaposan voltak
előkészítve.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és azt elfogadni
szíveskedjen.
Felsőzsolca, 2014. május 28.

Nádi Gyula
az Ügyrendi Bizottság elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Beszámoló az Ügyrendi Bizottság 2013. évi munkájáról
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 2013. évi
munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.
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