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MEGHÍVÓ

A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülését

2018. július 23. (hétfő) 14:45

hívom Össze, a Kőzségháza hivatali helyiségébe.

Napirendi javaslat:

1. Előterjesztés a 2018. május 28-án megtartott Szociális és Egészségügyi Bizottság zárt ülésének
jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalására

A napirend fontosságára val6 tekintettel kérem, bogy valamennyi bizottsági tag vegyen részt az ülésen.

Jászboldogháza, 2018. július Ig.

a$k.
‚ 1 bizottsag elnoke
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ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTFSÁGA
Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. Telefon; 57460-Oil, e-mail; hivatal®jaszboldoghaza.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Szociális Bizottság!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály a
2018. május 28-ai,zárt ülésről készült jegyzőkönyvet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 132. ~ (3) bekezdés a) pontjában foglalt törvényességi felügyeleti jogkörében megvizsgálta
és megállapította, bogy a jegyzőkönyv jogszabálysértő.

2018. augusztus 5-éig meg kell tárgyalni a törvényességi felhívást.

Jelen előterjesztésemhez csatolom a INK. Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti osztály
levelét.
Amennyiben a bizottság egyetért a felhívással, az alábbi határozati javaslatot teszem.

Határozati javaslat:

/2018. (07.233 Szociális és E&észsé~ü2vi Bizottsá~ Határozata
Törvényességi felhívás a 2018.május 28-ai Szociális és Egészségügyi Bizottság jegyzőkönyvéröl

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti osztály

megállapításait a bizottság 2018. május 28-ai ülés jegyzőkönyvére vonatkozóan.

A bizottság a megállapításokat jogosnak tartja, az üjésekről készült jegyzőkönyveket a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvényben foglalt szabályok alapján jár el.

Az 51/201 8.(05.28.) számú határozat tárgyalását tartalmazó jegyzőkönyvi részt nyilvánossá tettük

Határidő: 2018.augusztus 5..
Felelős:Kobela Margit — bizottsági elnök

Ertesül: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály
Kobela Margit Magdolna bizottsági elnök

Bizottsági tagok

Jászboldogháza, 2018 július 18.

Margit Magdolna sk.
Szociális Bizottság elnöke
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HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
TÖRv1~NYESSÉcI FFLÜGYELETI OSZTÁLY

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Szociális- és Egészségügyi Bizottsága részére

Jászboldogháza
Rákóczi a 27.
5144

Iktatószán’: JN/24/00443-1/2018,
Tárgy: Törvényességi felhívás Szociális- és Egészségügyi

Bizottság 2018. május 28-án megtartott zárt ülésé
nek jegyzőkönyvével kapcsolatban.

‚ Melléklet -

Ügyintéző: Dr. Fapp Zsolt Sándor
Telefon: 56/ 795-716

Tisztelt Szociális- és Egészségügyi Bizottság!

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális- és Egészségügyi
Bizottsága 2018. május 28-án megtartott zárt üléséről készült jegyzőkönyvet (továbbiakban:
jegyzőkönyv) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 132. ~ (3) bekezdés a) pontjában foglalt törvényességi felügyeleti
jogkörében megvizsgáltan’ és megállapítottam, hogy egyrészről a jegyzőkönyv, másrészről a
Szociális- és Egészségügyi Bizottság által meghozott 51/2018. (05.28.) számú határozat
jogszabálysértőnek minősül. /

Minderre tekintettel az MÖtV, 134, ~ (1) bekezdése alapján felhívom a Bizottságot, bogy

. 2018. augusztus 5-ig tárgyalja meg a törvényességi felhívást,
• a jövőben tartózkodjon a hasonló jellegű jogszabálysértések elkövetésétől, és
. intézkedéséról (vagy egyet nem értéséről) ezen törvényességi felhívásban

meghatározott határidő lefeltét követő 3 napon belül értesítsen.

L
A jegyzőkönyv az alábbiak miatt bizonyult jogszabálysértőnek:

1. Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális- és
Egészségügyi Bizottsága zárt ülésén fogadta el az 51/2018. (05.28.) számú határozatát,

‘6 -br OLOZ

5000 Szolnok. Kossuth Lajos űt 2.5001 Szolnok, Pí. 111 Telefon: (56) 795 710 Fax: (56) 795 789
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amely az 1/2014. (11.05.) számú önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó
javaslatot tartalmazza. A 2018. május 28-i ülésről készített 4/2018. számú jegyzőkönyvi
mutató alapján megállapítható, hogy a bizottság zárt illés keretében döntött -

otthonteremtési és települést támogatás iránti kérelmek elbírálása mellett — a nyílt
ülésen megtárgyalandó 1/2014. (11.05.) Számú önkormányzati rendelet módosításáról.

Az Mötv. 48. 5 (1) bekezdés értelmében a képviselő-testület a döntéseit (határozat,
rendelet) nyílt szavazással hozza. Továbbá az Mötv. 46. 5(1) bekezdése kimondja azt
is, hogy a képviselő-testület ülése nyilvános. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint
a képviselő-testület a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi,
méltatlansági, kitüntetést ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; b) zárt ülést tart az érintett kérésére
választás, kinevezés, felmentés, vezetőt megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi
eljárás megindítása ás állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor; c) zárt ülést
renddhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az
önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. Azaz a jogalkotó egyértelművé
teszi azt bogy mely esetekben kötelező, illetve mikor lehetséges zárt ülést tartani, Az
Mötv. 60. 5-ában pedig a jogalkotó deklarálja azt, hogy a bizottság üléseinek
összebivására, működésére, nyilvánosságára, hatáxozatképességére és
határozathozatalára, döntéseinek végrehajtására, a bizottság tagjainak kizárására, a
bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni az ott meghatározott eltéréssel. Erre
tekintettel megállapítható, hogy a bizottság által elfogadott 51/2018. (05.28.) számú
határozat zárt ülésen történő tárgyalása és elfogadása sérti a fentebb már hivatkozott
Mőtv. 46. 5 (2) bekezdésének a) pontját, valamint az Mötv. 2. 5 (2) bekezdésében
foglaltakat.

2. A fentiek miatt zondoslcodni szitks@es a bizottság által elfozadott 51/2018. (05.28i
számú határozat tárgyalását tartalmazó jegyzőkönyvi rész nyilvánossá tételéről.

. U,
Törvényességi felügyeleti jogköröm az Mdiv. 132. 5 ~) bekezdés a) pontján ás (3) bekezdés b)
pontján alapul. A törvénysértés megszüntetésére a.z Mötv. 134. 5(1) bekezdése alapján szabtam
határidőt melynek elmulasztása esetén az MÖtV. 134. 5 (2) bekezdésében meghatározott
jogkövetkezmények elrendelését kezdeményezhetem.

Szolnolc, 2018. július „ Z~,
Tisztelettel:

Dy, Berkó Attila lcorrnánymegbízott
nevében és megbízósából kiculmónyozó:

C

Dr. Katona Károly
főosztály-vezető-helyettes

2
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Jászboldogháza község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága

JEGYZŐKÖNYV

6/20 18.

készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2018. július 23. napján tartott üléséről

Helyszín: Jászboldogháza Községi Önkormányzat 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. szám alatt lévő
tanácskozóterme.

Jelen vannak: Kobela Margit Magdolna bizottsági elnök
Szűcs Gergely bizottsági tag
Menyhárt Ernő bizottsági tag

Szűcs Lajos polgármester
Dr. Pap Béla alpolgármester
ioó-Kovács Balázs alpolgármester

A bizottság 5 tagú, jelen van 3 bizottsági tag.

A bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az ülést 14:45 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, jelen van 3 fő bizottsági tag. Tájékoztatást ad arról, hogy a meghívót a Bizottság
tagjai előzetesen megkapták. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, kiegészítés a napirendi ponttal
kapcsolatosan. Kérdés, észrevétel nincs, ezután a napirendi pontot szavazásra bocsátja.

(A meghívó a jegyzőkönyvi. számú mellékietét képezi.)

TárRy: Napirend meghatározása

(A határozathozatalnál 3 fő bizottsági tag van jelen.)

Más napirendi pontra javaslat nem született, így a bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a
meghívóban közölt napirendi pontot tárgyalja.
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75/2018. (07.23.) Szociális és Egészségügyi Bizottság Határozata
Az ülés napirendi pontjáról.

Jászboldogháza Önkormányzati Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága a meghívóban
kiadott napirendi pontot tárgyalja.

Határidő: Azonnal

1. Narjirendi Dont
Előterjesztés a 2018. május 28-án megtartott Szociális és Egészségügyi Bizottság zárt
ülésének jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalására

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi)

76/2018. (07.23.) Szociális és Egészségügyi Bizottság Határozata
Törvényességi felhívás a 2018.május 28-ai Szociális és Egészségügyi Bizottság jegyzőkönyvéről

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti osztály

megállapításait a bizottság 2018. május 28-ai ülés jegyzőkönyvére vonatkozóan.

A bizottsága megállapításokat jogosnak tartja, az ülésekről készült jegyzőkönyveketa Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvényben foglalt szabályok alapján jár el.

Az 51/2018(05.28.) számú határozat tárgyalását tartalmazó jegyzőkönyvi részt nyilvánossá tettük

Értesül:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály

Kobela Margit Magdolna — bizottsági elnök
Bizottsági tagok

‚
~‚r4 A-1

(Szűcs Gergely) (Kobela Margit M~gdoIna)
bizottsági tag bizottsági elnök



JELEN LÉTI ÍV

Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző

Dr. Pap Béla — alpolgármester

Joó-Kovács Balázs — alpolgármester

Kobela Margit Magdolna — bizottsági elnök

Menyhárt Ernő — bizottsági tag

Szűcs Gergely — bizottsági tag

Vámosi Norbert— bizottsági tag

Fajka Jánosné — bizottsági tag

Jászboldogháza, 2018. július 23.


