
JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2020. július 6-án a Monori Polgármesteri Hivatal (2200
Monor,  Kossuth  Lajos  u.  78-80.)  emeleti  tanácskozótermében  megtartott  rendkívüli,  nyilvános
üléséről.

Jelen van: Csuzi Szabolcs bizottsági elnök,
Barna Attila bizottsági tag,    
Magdics Máté bizottsági tag,
Róth Artúr bizottsági tag,
Balog Imre Áron bizottsági tag,

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Ugrin Dániel aljegyző,

Jegyzőkönyvvezető: Major Gáborné

Csuzi  Szabolcs bizottsági  elnök: Tisztelettel  köszönti  a  Jogi  és Közbiztonsági  Bizottság ülésén
résztvevőket.  A  Bizottság  ülését  17  óra  09  perckor  megnyitja.  Megállapítja,  hogy  a  Bizottság
határozatképes, mert az ülés kezdetekor 5 fő bizottsági tag jelen van. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a
jegyzőkönyv hitelesítő Magdics Máté bizottsági tag legyen, kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás: a Bizottság 5 igen – egyhangú - szavazattal elfogadta Magdics Máté bizottsági tagot
jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Csuzi Szabolcs bizottsági elnök: Van-e módosító javaslat az ülés napirendjével kapcsolatban? Ha
nincs, kéri, aki javasolja a napirendi pont elfogadását, kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás: a Bizottság 5 igen – egyhangú – szavazattal a nyílt ülés napirendjét elfogadta.

NYÍLT ÜLÉS NAPIRENDJE

1. Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnökhelyettesének megválasztása 
Előadó: Csuzi Szabolcs elnök

Csuzi Szabolcs bizottsági elnök: Tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy a következő ülésen nem tud
részt venni, ezért az elnöki feladatok ellátására a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak
szerint,  elnökhelyettest  kell  választani.  Elnökhelyettesnek  Barna  Attila  bizottsági  tagot  javasolja.
Kérdezi van-e javaslat, észrevétel? 

Magdics  Máté  bizottsági  tag:  Nem  támogatja  Barna  Attila  bizottsági  tag  megválasztását
elnökhelyettesnek.  Nem a személye ellen van kifogása, hanem a kinevezési  gyakorlattal  nem ért
egyet.

Róth Artúr bizottsági tag: Ugyanezen ok miatt, Ő sem támogatja Barna Attila elnökhelyettesnek való
megválasztását.

Csuzi  Szabolcs  bizottsági  elnök:  Kérdezi  Barna  Attila  bizottsági  tagot,  hogy  vállalja-e  az
elnökhelyettesi posztot.

Barna Attila bizottsági tag: Igen, vállalja.
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Csuzi  Szabolcs  bizottsági  elnök:  Kérdezi  van-e további  kérdés,  észrevétel?  Ha nincs,  kéri,  aki
támogatja, hogy a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnökhelyettese Barna Attila bizottsági tag legyen,
kézfelemeléssel jelezze. 

Szavazás: a Bizottság 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

31/2020. (VII. 06.) JKB határozat

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság, az elnök akadályoztatása esetére, az elnök
jogainak gyakorlására a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően,
Barna Attila bizottsági tagot választja meg elnökhelyettesnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Darázsi Kálmán polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző
   dr. Ugrin Dániel aljegyző

Csuzi Szabolcs bizottsági elnök: Ezzel az ülés végére értek, a napirendet lezárja, az ülést 17 óra 15
perckor berekeszti. Megköszöni mindenkinek a részvételét és a munkáját.

K.m.f.

Csuzi Szabolcs Magdics Máté
bizottsági elnök bizottsági tag

Major Gáborné
jegyzőkönyvvezető


