
 
 Ü  G Y  R E N  D  

(Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági 

Bizottsága 3/2019. (II. 12.) határozatának mellékletét képező Ügyrend egységes 

szerkezetben a 2019. február 12. napján elfogadott módosításokkal) 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011.  (IV. 14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 
32. § (6) bekezdésében foglaltak alapján Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Mezőgazdasági Bizottsága az alábbi Ügyrendet alkotja: 

 
 

I. 

Általános rendelkezések 

 
1. A Bizottság hivatalos megnevezése, címe:  
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 
2. A Bizottság elnökét akadályoztatása esetén az általa írásban meghatalmazott képviselő 
helyettesíti. 
 
A Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági Bizottsága (a 
továbbiakban: Bizottság) az SZMSZ alapján 5 tagból áll. 

  
A Bizottság elnöke:  Fekete Zsolt   önkormányzati képviselő  

 
A Bizottság tagja:  Orbán Antal   önkormányzati képviselő  

 Sápi Zsombor Antalné  önkormányzati képviselő  
 Péli Szilveszter  önkormányzati képviselő  
 Kollár László  nem képviselő tag.  
 

A Bizottság elnökét akadályoztatása esetén az általa írásban meghatalmazott képviselő 

helyettesíti. 

3. 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. Erre tekintettel a 

Bizottság jegyzőkönyvét a bizottsági elnök és az adott ülésen megválasztott bizottsági 
tag írja alá. 

A Bizottság meghívójára, a Bizottság tanácskozási rendjére, a határozatok jelölésére a 
Bizottság elé kerülő anyagok tartalmi követelményeire és benyújtásukra az SZMSZ-nek a 
Képviselő-testület működésére meghatározott szabályait kell alkalmazni. 

 
II. 

A Bizottság feladat- és 

hatásköre 
 



A Bizottság részletes feladatát és hatáskörét az SZMSZ 1. melléklet 3. pontja határozza 

meg.  
 

 
 
 
 

III. 

A Bizottság elnökének és tagjainak jogosítványai és 

kötelezettségei  

 

1. Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az általa írásban meghatalmazott képviselő az 

SZMSZ-ben meghatározott jogokon és kötelezettségeken túl részt vehet továbbá a bizottsági 

döntések előkészítésében, javasolhatja témakörök napirendre tűzését. 
 
2. A Bizottság nem képviselő tagjait a Bizottság ülésein a Bizottság képviselő tagjaival 

azonos jogok illetik meg. 
 
3. A bizottsági elnöki és tagsági tisztség megszűnésére az SZMSZ 32. § (8)-(9) bekezdését, 

és (12) bekezdését kell alkalmazni. 
 

IV. 
A Bizottság ülése 

 
1. A Bizottság feladat- és hatáskörét ülésén gyakorolja.  

 
2. A Bizottság üléseit –július hónap kivételével – havonta egy alkalommal Képviselő-

testület hetében tartja. 
 
3. Rendkívüli körülmények által indokolt esetben, halaszthatatlan ügyek megtárgyalása 
érdekében a Bizottság szükség szerinti időpontban rendkívüli ülést tarthat. A rendkívüli ülés 
összehívásakor a bizottsági ülésre szóló meghívót a bizottsági elnök az ülés előtt legalább 
24 órával korábban – az összehívás okának megjelölésével – küldi meg. Az írásbeli 
meghívás mellőzhető, ha az ülésre okot adó körülmény a bizottsági ülés azonnali 
megtartását indokolja. 

A rendkívüli ülés napirendjére csak olyan tárgysorozat vehető fel, amely annak összehívását 
indokolttá tette, vagy indokolttá tenné. 

 
4. A meghívót Lajosmizse Város honlapján történő megjelentetéssel kell közzétenni.  

 
5. A polgármester, alpolgármester, a települési képviselő, a jegyző, aljegyző, valamint az 
őket érintő napirend esetén Helyi Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, a Közös 
Önkormányzati Hivatal érintett köztisztviselője, és a tanácsnok tanácskozási joggal vesznek 
részt a Bizottság ülésén. 

 
6. Igény szerint az állandó bizottságok összevont ülést is tarthatnak. Az összevont ülésre az 

SZMSZ 32. §-ában foglalt szabályokat kell alkalmazni. 
 

V. 
A Bizottság döntéshozatala 

 
1. A Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagjainak több, mint a fele (3 fő) jelen van. 



 
2. A Bizottság döntéseit szavazással hozza.  

 
3. A szavazás nyíltan, kézfelemeléssel történik. A határozati javaslatról a bizottság tagjai 

„igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. 
 
4. A javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint a felének „igen” szavazata 

szükséges. 
 
5.  Minősített többség szükséges az SZMSZ 24. § (3) bekezdésében felsorolt ügyekkel 

kapcsolatos döntéshez (minősített többség). 
 
6. A Bizottság döntését tartalmazó határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől 
kezdődően, folyamatos sorszámmal, évszámmal és a döntés tartalmára utaló tömör címmel 
kell ellátni. 
A Bizottság határozatainak jelölése: …../20… (hó,nap) MB. határozat. A zárójelben 
feltüntetett dátum a határozat meghozatalának – a Bizottság ülésének – időpontja. 

 
 

VI. 
Záró 

rendelkezések 
 
1. Az Ügyrend 2014. november 20-án lép hatályba. 
2. Az Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben az SZMSZ szabályai az irányadók. Az 
Ügyrendben foglaltak hatályosulását a Bizottság elnöke folyamatosan figyelemmel kíséri, 
szükség esetén javaslatot tesz az Ügyrend módosítására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


