KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁGA ÜGYRENDJE
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága a bizottság
munkájának hatékonyabbá és szervezetebbé tétele érdekében, működésének és eljárásának
legfontosabb szabályait a következők szerint állapítja meg.
I.
A BIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA, SZERVEZTE
1.
A Bizottság neve: Humánpolitikai Bizottság (a továbbiakban: „Bizottság”). Címe: 2143
Kistarcsa, Szabadság út 48.
2.
A Bizottság Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban:
„Képviselő-testület”) állandó bizottsága Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII.20.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: „SZMSZ”) 19. § (2) bekezdésében, 2. számú mellékletében és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
„Mötv.”) 57. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.
3.
A Bizottság a Képviselő-testület előkészítő, javaslattevő, ellenőrzési feladatokat ellátó,
választott testületi szerve.
II.
A BIZOTTSÁG FELADATAI, HATÁSKÖREI, FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE
1.
A Bizottság tagjainak száma 5 fő (3 fő képviselő, 2 fő külsős bizottsági tag), amelyet
az SZMSZ 2. számú melléklete rögzít. A Mötv. 57. § (1) bekezdése értelmében a nem
önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a Bizottság ülésein megegyeznek az
önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel. A Bizottság munkáját az
elnök irányítja.
2.

A Bizottság feladatait és hatásköreit az SZMSZ 3. számú melléklete tartalmazza.

3.
A Bizottság az SZMSZ 20. §-ában foglaltak szerinti rendben, a Képviselő-testület
munkatervével összhangban rendes és rendkívüli ülést tart. A Mötv. 60. §-ában foglaltaknak
megfelelően, és azzal összhangban a Bizottság ülésének összehívására, működésére,
nyilvánosságára, határozatképességére és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a
Bizottság tagjainak kizárására, a Bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a
Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel,
hogy a kizárásról a Bizottság dönt, továbbá a jegyzőkönyvet a Bizottság elnöke és egy tagja írja
alá.
4.
A Bizottság üléseinek tanácskozási rendjére, a szavazásra, kérdésre, interpellációra, az
ülésről készítendő jegyzőkönyvre megfelelően irányadóak az SZMSZ 11. §-ában és az SZMSZ
13.§-16. §-aiban foglaltak. A szavazás eredményét a Bizottság elnöke állapítja meg.
5.
A Bizottság rendes üléseit általában minden hónap (kivéve július hónap) utolsó előtti
hétfői napján 17. 00 órai kezdettel tartja elsősorban a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tárgyalótermében. A Bizottság szükség esetén rendkívüli ülést tart.

Az SZMSZ 19. § (4) bekezdésének megfelelően a Képviselő-testület munkaterve határozza
meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a Bizottság terjeszt elő, illetve amelyek csak
előzetes bizottsági állásfoglalással nyújthatóak be. A Bizottság a Mötv.46. § (2) bekezdés a)-b)
pontjai szerinti esetekben zárt ülést tart. A Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a
Bizottság vita nélkül, minősített többséggel zárt ülést rendelhet el.
6.

A Bizottság elnöke két Bizottsági ülés között a Bizottság képviseletében eljár.

7.
A Bizottság az SZMSZ 19. § (5) bekezdése értelmében tevékenységéről ciklusonként
legalább egyszer beszámol a Képviselő-testületnek.
8.
A Bizottság az átruházott hatáskörben hozott döntéseit határozati formába foglalja,
egyéb ügyekben véleményt nyilvánít, állásfoglalást alakít ki szintén határozati formában. A
határozatokat naptári év elejéről kezdődően, külön-külön, folyamatos sorszámmal, évszámmal,
zárójelben a határozathozatal időpontját jelző dátummal kell ellátni, utalva a Bizottság nevére.
9.
A Bizottság a Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsággal a civil szervezetek
számára nyújtható támogatások odaítélése kérdésében együttes ülést tart, illetve más bizottság
feladat és hatáskörét is érintő feladat ellátása érdekében ezen másik bizottsággal együttes ülést
tarthat. Az együttes ülést a levezető elnök vezeti. Az együttes ülés levezető elnökét bármely tag
javaslatára a napirend elfogadása előtt a jelenlévő bizottsági elnökök, illetve a helyettesítésük
érdekében eljáró személyek közül választják meg az érintett bizottságok. Az együttes ülésen a
határozatképességet külön-külön kell megállapítani, és a szavazást bizottságonként külön kell
lebonyolítani. Az együttes ülés akkor határozatképes, ha a résztvevő bizottságok külön-külön
is határozatképesek. Az együttes bizottsági ülésen született döntésekről a résztvevő bizottságok
önálló határozatot hoznak. Az együttes bizottsági ülésről egységes, összevont jegyzőkönyv
készül, amelyben egymást követően szerepelnek az egyes bizottságok által hozott határozatok,
a saját sorszámozásuk szerint. Az egységes jegyzőkönyvet a résztvevő bizottságok elnöke
(helyettesítése érdekében eljáró személy) és egy-egy tagja írja alá.
10.
A Bizottságok működésére vonatkozóan egyebekben a Mötv. 57-61.§-ai irányadóak. A
Mötv. 61. § (3) bekezdése alapján a Bizottság működésének ügyviteli feladatait a Kistarcsai
Polgármesteri Hivatal látja el.
III.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
1.
A jelen Bizottsági Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Mötv. és az SZMSZ
rendelkezései irányadóak.
2.
A Bizottság Ügyrendje a Bizottság valamennyi tagjára kötelező, annak végrehajtásáért
a Bizottság elnöke felelős.
3.

Jelen Bizottsági Ügyrend annak bizottsági jóváhagyását követő napon lép hatályba.

Kistarcsa, 2020. március 19.
………………..
Csampa Zsolt
Bizottsági Elnök

