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T i s z t e l t  K é p v i s e l ı t e s t ü l e t !  
 
 
2008. augusztusától 2008. augusztusáig a Bizottság 14 ülést tartott. 
 
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság a tavalyi évben is a korábbi év gyakorlata alapján mőködött.  
 
2008. évben változást következett be a bizottság életében, hiszen Bódai Gábor Képviselı Úr 
más bizottságban kívánta folytatni munkáját, Horváth Tibor Képviselı Úr pedig a bizottság 
tagja lett. Számára a terület nem ismeretlen, hiszen az elızı ciklusban is volt már ennek a 
bizottságnak tagja. A Bizottság tagjai jelenleg tehát: Dr. Szabadkai Tamás elnök, Etelvári 
Zoltán és Horváth Tibor képviselı tagok, valamint Rigó István és Tóth Zoltán külsıs 
bizottsági tagok. 
 
Az ÜJB a képviselıtestület 14/1999. (IV.30.) Ktr. sz. rendeletében (SZMSZ) foglaltak szerint 
végzi a munkáját. Napirendjére tőzi a képviselıtestület elé terjesztett rendelettervezetek, 
személyi és kitüntetési javaslatok megtárgyalását, egyéb hatáskörébe tartozó ügyeket. Zárt 
ülés keretében tárgyalja a kitüntetési javaslatokat, személyi ügyeket. 
 
Az ÜJB minden alkalommal megtárgyalta a képviselıtestület elé kerülı rendelettervezeteket. 
 
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülései voltak: 
 

Ülés ideje Ülés típusa Tárgyalt 
napirendek 

száma 
2007. augusztus 6. nyílt 8 
2007. augusztus 6. zárt 3 
2007. augusztus 30. rendkívüli nyílt 2 
2007. szeptember 17. nyílt 5 
2007. szeptember 17. zárt 1 
2007. október 15. nyílt 3 
2007. október 15. zárt 1 
2007. november 5. nyílt 7 
2007. december 10. nyílt 16 
2008. január 14. nyílt 7 
2008. január 18. rendkívüli zárt 1 
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2008. február 6. nyílt 6 
2008. március 13. nyílt 4 
2008. március 13. zárt 1 
2008. április 7. nyílt 8 
2008. április 7. zárt 3 
2008. május 8. nyílt 5 
2008. május 8. zárt 2 
2008. június 9. nyílt 4 
2008. június 9. zárt 2 
2008. augusztus 4. nyílt 7 
2008. augusztus 4. zárt 4 

 
A Bizottság minden összehívott ülését megtartotta, határozatképtelenség miatt egyetlen ülést 
sem kellett elhalasztani, illetıleg új idıpontban megtartani. 
 
A Bizottság ülésein a polgármester szinte minden esetben részt vett a jegyzıvel egyetemben, 
akik az elıterjesztésekhez kapcsolódó, a Bizottság tagjai által igényelt tájékoztatást megadták. 
A Polgármesteri Hivatal osztályvezetıi részt vettek az üléséken és a képviselıi kérdésekre, 
felvetésekre a válaszokat és a tájékoztatást megadták. 
 
A Bizottság fontos feladata volt közremőködni abban, hogy a képviselık és hozzátartozóik 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidıre eleget tegyenek. A Bizottság ezzel 
kapcsolatos feladatait ellátta. Ehhez természetesen hozzá tartozik, hogy a polgármester, az 
alpolgármesterek és a képviselık 2008. évben törvényes határidıben leadták 
vagyonnyilatkozataikat. 
 
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az általa tárgyalt elıterjesztésekhez több alkalommal tett 
módosító és/vagy kiegészítı javaslatokat, melyeket a képviselıtestület többségében 
elfogadott. 
 
A Bizottság a munkáját – a korábbi gyakorlathoz hasonlóan – hatékonyan végezte, kerülve a 
szükségtelen és túlburjánzó, céltalan vitákat. A Bizottság tagjai konstruktívan vettek részt az 
üléseken, lelkiismeretesen és felelısen hozták meg a döntéseiket. 
 
A Bizottság döntései többségében egyhangúak voltak, amely jelzi, hogy egyéni érdek, 
politikai szimpátia vagy elkötelezettség a legritkább esetben határozta meg azokat. 
 
A Bizottság munkáját az eltelt idıszakban eredményesnek ítélem meg. 
 
Ezúton köszönöm meg – a Bizottság tagjainak nevében is – a hivatali dolgozók munkáját, 
akik minden segítséget megadtak a hatékony munkavégzéshez.  
 
Sárbogárd, 2007. augusztus 28. 
 
 
 
 Dr. Szabadkai Tamás s.k. 
 ÜJB elnök 




























