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Tisztelt Szociális és Egészségügyi Bizottság! 

 

A Képviselő-testület a 2021. szeptember 14. napján megtartott ülésén megalkotott 

27/2021.(IX.14.), valamint a 2021. december 07. napján megtartott ülésén megalkotott 

41/2021.(XII.08.) önkormányzati rendeletével módosította a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: 

SZMSZ).  

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 27/2021.(IX.14.) módosító rendelet 1. § (2) bekezdése az SZMSZ 124. § („A Szociális és 

Egészségügyi Bizottság feladatai különösen:”) d) pontját az alábbiak szerint módosította: 

„(d) a Képviselő-testület munkatervének figyelembevételével beszámoltatja az intézményeket 

a működésükről, a beszámoló alapján intézkedésekre tesz javaslatot a Képviselő-testület felé. 

Képviselő-testület munkatervének figyelembevételével,” 

 

Fenti módosítást az Ügyrend I. fejezet 3. pontja („a Bizottság SZMSZ-ben meghatározott 

feladatai:”) d) alpontján is át kell vezetni. 

 

Fenti módosító rendelet az SZMSZ-t a következő 124/A. §-sal egészítette ki: 

„124/A. Az egészségügyi és szociális intézményvezetői pályázatok pályázati feltételei 

meghatározására vonatkozó előterjesztés a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

állásfoglalását követően nyújthatók be a képviselő-testület felé.” 

 

Ezzel egyidejűleg hatályát vesztette az SZMSZ 3. mellékletének (A Képviselő-testület által a 

bizottságokra átruházott – nem hatósági – hatáskörök jegyzéke) 5.3 pontja, ezáltal a korábban 

a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott „Meghatározza az egészségügyi és 

szociális intézményvezetői pályázatok pályázati feltételeit, dönt a pályázatok kiírásáról.” 

hatáskör visszakerült a Képviselő-testület döntési hatáskörébe. 

Ennek megfelelően az Ügyrend II. fejezet 2. pontjának („A Képviselő-testület az SZMSZ 3. 

mellékletében meghatározott alábbi – nem hatósági – hatásköröket ruházta át a Bizottságra”) 

2.3. alpontját („Meghatározza az egészségügyi és szociális intézményvezetői pályázatok 

pályázati feltételeit, dönt a pályázatok kiírásáról.”) hatályon kívül kell helyezni. 

 

A Bizottság működésének szabályait az Ügyrend IV. fejezete tartalmazza. A IV. fejezet 1. 

pontja lefekteti, hogy a Bizottság rendes üléseinek időpontja és tárgysorozata a Képviselő-

testület munkatervére épül, ezért a Bizottság munkatervet nem készít, 2. pontja pedig 

kimondja, hogy a Bizottság rendes üléseit a Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan, 

rendszerint a Képviselő-testületi ülést megelőző hét szerdai napján tartja. 

 

A 41/2021.(XII.08.) módosító rendelet 9. §-a az SZMSZ 113. § (1) bekezdését a 

következőképpen módosította: 

„(1) A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. A 17. § (1) bekezdése szerinti 

Képviselő-testületi ülés előterjesztéseit tárgyaló bizottsági ülést a bizottság elnöke a 

Képviselő-testület ülése hetének keddi vagy szerdai napjára hívja össze.” 
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Fentiek alapján módosítani szükséges az Ügyrend IV. 2. pontját, melyre a következők szerint 

teszek javaslatot: 

„2. A Bizottság a Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan, évente legalább hat 

alkalommal, rendszerint a Képviselő-testület ülése hetének szerdai napján tartja rendes 

üléseit. A Bizottság augusztus hónapban nem tart rendes ülést.” 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság Ügyrendjének 

módosítására tett javaslatomat megtárgyalás után elfogadni szíveskedjen.  

 

 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Szociális 

és Egészségügyi Bizottságának …/2022. (I. 19.) határozata a Bizottság Ügyrendjének 

módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete 115. § (1) bekezdésébe 

foglalt jogkörében eljárva úgy dönt, hogy  

I. a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2/2021. (VI. 30.) határozatával elfogadott 

Ügyrendje I. fejezet 3. pontjának - A Bizottság SZMSZ-ben meghatározott feladatai - 

d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(d) a Képviselő-testület munkatervének figyelembevételével beszámoltatja az 

intézményeket a működésükről, a beszámoló alapján intézkedésekre tesz javaslatot a 

Képviselő-testület felé. Képviselő-testület munkatervének figyelembevételével,” 

II. az Ügyrend I. fejezete - A Bizottság feladata - a következő 3/A. ponttal egészül ki: 

„3/A. Az egészségügyi és szociális intézményvezetői pályázatok pályázati feltételei 

meghatározására vonatkozó előterjesztés a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

állásfoglalását követően nyújthatók be a képviselő-testület felé.” 

III. az Ügyrend II. fejezete 2. pontjának 2.3. alpontját hatályon kívül helyezi. 

IV. az Ügyrend IV. fejezetének - A Bizottság működésének szabályai - 2. pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„2. A Bizottság a Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan, évente legalább hat 

alkalommal, rendszerint a Képviselő-testület ülése hetének szerdai napján tartja 

rendes üléseit. A Bizottság augusztus hónapban nem tart rendes ülést.” 

V. a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2/2021. (VI. 30.) határozatával elfogadott 

Ügyrendje VIII. fejezetének – Záró rendelkezések – 1. pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép:  

„1. Az Ügyrendet a Bizottság a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottságának a 

Bizottság Ügyrendjének elfogadásáról szóló 2/2021. (VI. 30.) határozatával fogadta 

el, ezt követőn a …/2022. (I. 19.) határozatával módosította.” 

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

Önkormányzat hivatalos honlapján. 

 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Tüskés Józsefné elnök 

 

 

Az előterjesztést a Bizottság saját hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. 
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A határozati javaslat elfogadása az SZMSZ 115. § (1) bekezdése alapján minősített 

többséget igényel. 

 

 

 

Budapest, 2022. január 03. 

 

 

 

   Szőke Szilvia           Tüskés Józsefné 

          titkár           elnök 

        előterjesztés készítője      előterjesztő 


