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BUDAPEST F6VAROS XVI. KERULET
POLGARMESTERE

Kd s zii lt a Kdpvis e l6-te s tiile t 2 0 I 7. .i unius 2 I -i iil ds i r e
Kdszitene: dr. Sulcz Andrea jegtzdi kabinenezetd

T{rgy: Javaslat az Onkormrinyzat Szervezeti ds

Miikctd6si szabtiyzatfuol sz6l6
rinkorm6nyzati rendelet m6dositiisiira

Tisztelt K6pvisel6-testiilct!

Budapest F6v6ros XVI. keriilet Onkorm inyzatinak Kdpviselo-testtil ete a 2017 . mrijus I 7-i
tildsdn alkotta meg az Onkormdnyzat Szervezeti 6s Mrik<iddsi Szabiilyzat6r6l sz6l6 1212017.
(V. 19.) cinkormiinyzati rendeletdt (a tovribbiakban: SZMSZ). A napirend vit6ja sor6n Kovrics
Raymund k6pviselo. a Gazdasdgi 6s P6nziigyi Bizottsrig eln<ike javaslatot tett arra
vonatkoz6an, hogy sziiksdgszerti lenne szabalyozni az SZMSZ-ben a rendkivtili bizottsrigi
iil6sek esetdt, illetve ilyen esetben azt. hogy a meghiv6t, illetve az el6terjesztdseket hriny
nappal az iilds el6tt kell a bizottsdg tagtrai szirmitra k6zbesiteni. E felvetds nyomiin teszek
javaslatot az emlitett trirgykcircik szabiiyozitsitra, a krivetkezok szerint:

A meghiv6t a t6rgypontok megjekil6sdvel, valamint az eloterjesztdseket 4 nappal az til6st
megel6zoen kell a bizotts6g tagjai reszire eljuttatni.
A bizotts6gi i.it6sek id<ipontjrit a bizottsiig munkaterve lartalmazza, ennek hi6nyriban az iildsek
id6pontja a kdpviselo-testiileti iildsek idoponljrihoz igazodik, a bizottsiig ezen lil6sei rendes
Ildsnek minosiilnek. Ettol eltdr6 id6pontra dsszehivott bizottsdgi filds rendkivtili til6snek
tekintendo. Rendkiviili tilds cisszehivrisrit az eliSterjesztl a bizotts6gi dsszekdto [tj6n irrisban
kezdemdnyezheti a bizottsiig elnijkdn6l. ha a rendes tilds idej6n a rendkiviili tilesen
tdrgyaland6 beadvdny id<jmul6s miatt mar okafogyott6 vrilna (igy kiilcinrisen jogszab6lyban
eloirl hatrfuido elmulasZdsa. piiyazat benytjtiisiira nyitva 6116 hatrirido elmulasztiisa, a

pAlydzat elbiriikisdra nyitva rill<i hatdrido elmulasztiisa kcivetkezne be). A rendkiviili i.ildst
kezdern6nyezo ekiterjesa6 az cisszehivds indokiit rdszletezni k<iteles. A rendkivtli iil6s
cjsszehiviisiinak sztiksdgessd96rol a bizottsag elndke ddnt. Rendkiviili til6s risszehiv6sa eset6n
a n.reghiv6t a trirgypont(ok) megjelol6s6vel. valamint az eloterj eszt6s(eke)t 48 6r6val az ijl6st
megelozoen kell a bizottsiig tagjai rdszdre eljuttatni.

A jogalkot6sr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. tiirvdny 17. $-riban foglalt el6zetes hatiisvizsgiilat
6sszefoglal6sa:

A v6grehajtris felt6telei:
A tervezet az Onkorn.rdnyzat szamlra nem jelent tdbblet feladatot.
A tf rsadalmi hatrisok tisszefoglal6sa:
Jelentos trirsadahni hatiissal nem j6r.
T{rsadalmi ktilts6gek:
A tervezet a t6rsadalom sziimiira nem jelent kdlts6get.
Kiilts6gvet6si hatdsok:
A tervezet tdbbletkdlts6get nem eredm6nyez.
E g6szs6giigyi hat:isok:
Nincsenek kimutathat6 eg6szsdgiigyi hatiisok.
Kiirnyezeti hatrisok:
Nincsenek kimutathat6 k6myezeti hatrisok.



Kdrem, a Tisaelt K6pvisel6-testiiletet. hogy az el<iterjesztdst t6rgyalja meg 6s alkossa meg a
rendelet6t!

Rendeleti javaslat: Budapest F6viiros XVI. kertleti Onkormrinyzat Kdpvisel6-
testiilete megalkotja az Onkormiinyzat Szeryezei es

Miikdd6si Szab6lyzatiir6l sz6l6 1212017. (V. 19.)
cinkorm6nyzati rendelet m6dosit6siir6l sz6lo . . .1201L7 . (. . .)
6nkorm6nyzati rendeletdt.

(Elfogad:isa minositett sz6tiibbsiget ig6nyel az SZMSZ 18.

$ (2) bekezdds a) pontja alapj6n)

Budapest, 2017. junius 9.

Kovdcs Pdter
polg6rrnester

Ldttam

Ancsin iiszl6
jegyz6

Mell6klet: rendelet-tervezet

Tf rgyaLisra illet6kes bizotts{g: valamennyi bizottsdg
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Budapest F6viros XVI. keriileti 6nkormrinyzat K6pvise16-testiilet6nek
...12017. (... ) tinkormrinyzati rendelete

az 6nkormdnyzat Szervezeti 6s Miiktitl6si Szabrllyzatrirril szriki
12 12017. (V. I 9.) iinkorm:inyzati rendelet m6dositisdrtil

Budapest Fovriros XVI. keriileti Onkormrinyzat Kdpviselo-testiilete az Alaptdrvdny 32. cikk (2)
bekezdds6ben meghatiirozott eredeti jogalkot6i hat6skdrdben, az Alapt6rvdny 32. cikk (1)
bekezdds d) pontjriban eljiirva a krivetkezoket rendeli el:

Budapest F6v6ros XVI. kertileti Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiiletdnek az Onkormdnyzat
Szervezeti 6s Miiktiddsi Szabiiyzatir6l sz6lo 1212017 . (V. I 9.) dnkormiinyzati rendelet6nek (a
tovdbbiakban: Rendelet) 27. $-a hely6be a kcivetkezo rendelkezdsek Idpnek:

l7 I.,- /. s

(1) A bizottsrigi til6s hatiirozatkdpess6gdre. a hatirozathozalal m6djara, az iildsr6l kdsziilt
jegyz6kcinyvre 6s a zitrt iil6s tart6siira megfeleloen alkalmazni kell a k€pvisel6-testiileti til6sre

vonatkoz6 szabiilyokat azzal az elt6rdssel, hogy a bizotls6gi iildsr6l nem k6sziil sz6szerinti
j egyz6kdnyv.

(2) A bizotts6gi til6sek idopontidt a bizottsdg munkaterve lartalmazza. ennek hi6nyaban az

i.ildsek id6ponlja a kdpviselo{estiileti iildsek idopontjdhoz igazodik. a bizottsrig ezen til6sei

rendes iil6snek min6stilnek. mig az etl6l eltdro id6pontra 6sszehivott bizottsdgi til6s rendkiviili
t.il6snek tekintendo.

(3) Rendkiviili til6s cisszehiviis6t az eloterjeszt6 a bizotts6gi osszek6t6 ritj iin ir6sban

kezdem6nyezheti a bizottsdg elndkdndl. ha a rendes tll6s idej6n a rendkfvtili i.il6sen

tdrgyaland6 beadviiny idomul6s miatt mar okafogyottri vritna (igy kiil6n6sen jogszab6lyban

eloirt hatrirido elmulasztiisa, pilydzat benyrijtrisiira nyitva 6116 hatririd6 elmulaszt6sa, a
pitlyivat elbirikisdra nyitva rill6 hatarido elmulaszt:isa kcivetkezne be). A rendkivtili iil6st

kezdem6nyezo eloterjeszto az cisszehiviis indok6t rdszletezni kriteles. A rendkiviili iil6s

6sszehivdsSnak sziiks6gessd9616l a bizotts6g eln<ike dcint.

(4) A bizottsrigi iildst a bizottsdg elndke, tAvolldtdben az iiltala megbizott k6pvisel<i bizotts6gi

tag hivja <issze. A bizottsiig til6s6t dssze kell hivni a bizottsiig tagjai egynegyeddnek iriisbeli

k6rdsdre. illetve a polgrirmester inditvanyara.

(5) A bizotts6g napirendj6re az elndk tesz javaslatot: ilyen joga a polgiirmestemek is van. A
bizotts6g kciteles napirendj6re f'elvenni azt az eloterjesztdst, melyet eloterjeszt6sre jogosult

tett, ds tdm6ja szerint a megkeresett bizottsrig hat6skrirdbe tartozik.

(6) A bizottsag iil6sdt az elnok, tavolldtdben az iitala megbizott k6pvisel<i bizottsdgi tag

vezeti. Megbiz:is hirinyriban a bizotts6g ddnt az eln<ik eseti helyettesitdsdrol.
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(7) A bizottsrigok hatiisk<iri <isszetitkiiz6se eset6n az drintett bizottsiigok elndkeinek kell
egyeztetniiik, ha ez sikertelen. a K6pvisel<i-testtilet ddnt a hatiiskdr gyakorl6j616l.

(8) A bizotts6gi iil6seken a nem bizottsegi tag k6pvisel<ik tan6cskoz6si joggal rdsz vehetnek.

(9) A (8) bekezdds szerinti r6szv6tel lehet6v6 t6tele drdekdben a bizottsdgi iildsek idopontj6t a
Hivatalban nyilvrin kell tartani, melynek 6rdek6ben a bizottsag elncike kriteles az i.il€s

id6pontj6t el6zetesen bejelenteni. A bizottsdgi eln6k6k kdtelesek egyeztetni az iildsek
idopontj6r6l. hogy a t<ibb bizotts6gban tagkdnt dolgoz6 k6pviselok valamennyi bizottsiigi
iil6sen rdszt vehessenek. Megegyezds hidnyriban a polg6rmester d6nt az iil6sek idejdr<11.

(10) A polgdrmester a bizottsiig d<jntds6nek v6grehajtiisiit felfiiggesztheti, ha az ellentdtes a

Kdpviselo-testiilet hat6rozatdval. vagy seni az Onkormdnyzat 6rdekeit. A felfliggesztdskor a
polgiirmester eloterjesztdsdben a K6pvisel6-testtilet soron k<ivetkezo [l6s6n hatiiroz.

(11) A K6pviselo-testtiletet a bizottsagok kdtelesek 6vente egy alkalommal. illetve eseti

kdpviselo-testiileti dcjnt6s szerint t6j6koaatni az iitruhdzott hataskiirben hozott ddntdseikr6t.

2.S

( I ) Ez a rendelet 2017. jtlius 1. napj6n ldp hatrityba.

(2) A Rendelet IV. fejezet cimdben ,,A k6pvisel6, a kdpvisel<i-csoport, a keriileti kiildt tt"
szrivegrdsz hely6be ,,A k6pvisel6, a k6pvisel<i-csoport" sz<iveg l6p.

Koviics P6ter
polg6mester

Ancsin L6sz16
jegyzo
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(12) A bizottsrigi iil6sre sz6l6 meghiv6t a t6rgypontok megjel6l6s6vel, valamint az

el6terjesztdseket rendes iil6s eset6n legk6s6bb 4 nappal az iildst megeloz6en, rendkiviili iil6s
esetdn legkds6bb 48 6r6val az tilds idopontj6t megel6z6en kell a bizottsdg tagjai r6szdre

eljuttatni. "



AltaLlnos indoko16s

A rendeletalkotiis indoka, hogy szilksdgszenivd viilt szabiiyozni az SZMSZ-ben a rendkiviili
bizottsrigi tildsek eset6t, illetve ilyen esetben azt, hogy a meghiv6t. illetve az el6terjesadseket
hriny nappal az tilds el6tt kell a bizottsdg tagjai sz6miira k6zbesiteni.

R6szletes indokoL{s

l. g-hoz

Meghatirozza a rendkiviili bizottsrigi tildsek eset6t, illetve ilyen esetben az, hogy a meghiv6t,
illetve az ekiterjesadseket hriny nappal az tilds el6tt kell a bizottsag tueiai siimfua
kdzbesiteni.

2. g-hoz

Zdr 6 rcndelkezdseket tartalmaz.
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BUDAPEST FOV ROS XVI.

KERULETT oNxonuANyzAT
rupvrsu6-rnsrUr,rrENEK

l2l20l7 . (Y . 19.) Onkorrniinyzati

rendelete

nz oNronvANyzar
SZERVEZETI SS MUTOOESI

szRsAr-yzarAnoL

Budapest Fciviiros XVI. keriileti
Onkormdnyzat K6pviselc!-testiilete az
Alaptrirvdny 32. cikk (2) bekezdds6ben
meghatdrozott eredeti jogalkot6i
hatiiskdr6ben, az Alaptrirvdny 32. cikk (1)
bekezd6s d) pontjriban elj6rva a k<ivetkezciket
rendeli el:

A bizottsrigok kiiztis szab{h ai
27. $

(l) A bizous6gi iilds
hat6rozatkdpess6g6re, a hatirozathozatal
m6djara, az iil6sr6l kdsziilt jegyzok<inyvre ds
a z:iLrt illds tartiisira megfeleloen alkalmazni
kell a kdpviselo-testtileti til6sre vonatkoz6
szabiilyokat azzal az eltdrdssel. hogy a
bizottseigi iil6sr6l nem kdsztil sz6szerinti
jegyz6kdnyv.
(2) A bizotts6gi tildst a bizotts6g eln6ke,
tiivolldtdben az iitala megbizott kdpvisel6
bizottsrigi tag hivja tissze. A bizottsrig iil6sdt
Ossze kell hivni a bizottsdg tagjai
egynegyeddnek iriisbeli k6ris6re. illetve a
polgiirmester inditviinydra.
(3) A bizottsrig napirendjdre az eln<ik tesz
javaslatot; ilyen joga a polgiirmesternek is
van. A bizottsrig kdteles napirendj6re
lelvenni azl az eloterjesztist. rnel et

BUDAPEST F VAROS XVI.

KERULETI oNroRnrANyzIr
KEPVISEL6-TESTULETENEK

...t20n. (...)

ONromaANyzarr

RENDELETTEL

MODOSiTOTT

12/2017 . (V . 19.) <inkormiinyzati

rendelete

AZ ONKORMANYZAT

SZERVEZETI ES MUKODESI

SZABALYZATAROL

Budapest F6viiros XVI. keriileti
Onkormiinyzat Kdpviselo-testtilete az
Alaptdrvdny 32. cikk (2) bekezd6sdben
meghatiirozott eredeti jogalkot6i
hatiiskdrdben. az Alaptrirvdny 32. cikk (l)
bekezd6s d) pontjriban eljiirva a kdvetkez6ket
rendeli el:

A bizottsigok ktiztis szabilvai
27.$

(1) A bizotts{gi iil6s hatirozatk6pess6g6re,
a hat{,rozathozatal m6djrira, az til6sr6l
k6sziilt jegyz6kiinyvre 6s a zrlrt iil6s
tartis{ra megfelel6en alkalmazni kell a
k6pvisel6-testiileti iil6sre vonatkoz6
szab{lyokat azzal az elt6r6ssel, hogv a
bizottsfgi iil6s16l nem k6sziil sz6szerinti
jcgyz6ktinlw.
(2) A bizottsdgi iil6sek id6pontjdt a
bizottsrig munkaterve tartalmazza, ennek
hiinyriban az iil6sek id6pontja a k6pviselii-
testiilcti iil6sek idiipontj ithoz igazodik, a
bizottsrig ezen iil6sei rendes iil6snek
min6siilnck, mig az ettiil elt6r5 id6pontra
tisszehivott bizottsrigi iil6s rendkiviili
iil6snek tekintcnd6.
(3) Rcndkfviili iil6s iisszehfvrisrit az

e liiter esz to at b IZottS a tisszekiitii rit an
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el6terjesztdsre jogosult tett, ds t6m6ja szerint
a megkeresett bizottsrig hatesk6r6be tartozik.
(4) A bizottsiig tildsdt az eln<ik.
tavolldt6ben az 6'ltala megbizott kdpviselo
bizottsdgi tag vezeti. Megbizris hidnyiban a
bizottsdg d<int az elnok eseti
helyettesit6sdrril.
(5) A bizottsrigok hatiiskriri
<isszeiitkdz6se eset6n az drintett bizotts6gok
elndkeinek kell egyeztetniiik. ha ez
sikertelen. a Kdpviselo-testtilet d<int a

hatiiskrir gyakorl6j616l.
(6) A bizottsdgi iildseken a nem
bizottsrigi tag k6pviselok tanricskozrisi joggal
rdsa vehetnek.
(7) A (6) bekezd6s szerinti rdszv6tel
lehet6vd tdtele 6rdek6ben a bizotts6gi tildsek
idopontj6t a Hivatalban nyilvdn kell tartani,
melynek drdekdben a bizottsrig elndke
ktiteles az ijl6s idcipontjrit el<izetesen
bejelenteni. A bizottsrigi elncikok kcitelesek
egyeaetni az tildsek idopontjrir6t, hogy a

tdbb bizottsrigban tagkdnt dolgoz6
k6pvisel6k valamennyi bizottsrigi tildsen
r6szt vehessenek. Megegyezds hi6nyiiban a
polgiirmester drint az iil6sek idej6r<il.
(8)Apolgdrmesterabizotts6g
dont6sdnek v6grehajt6siit felftiggesztheti. ha
az ellentdtes a Kdpvisel6-testtilet
hatduozatdrval. vagy serli az Onkormdnyzat
6rdekeit. A felftiggeszt6skor a polgiirmester
el6terjeszt6sdben a Kdpvisel<i-testtilet soron
k<ivetkez6 iil6sdn hatriroz.
(9) A K6pvisel6+esttiletet a bizotts6gok
kcitelesek 6vente egy alkalommal, illetve
eseti kdpvisel6-testtileti dcintds szerint
trij6koztatni az Atruhitzott hatiisktirben hozott
drint6seik6l.

irrisban kezdem6nyezheti a bizottsfg
elniik6n6l, ha a rendes iil6s idej6n a
rendkfviili iil6sen tirgyaland6 beadv{ny
id6mril{s miatt mdr okafogyotti vrilna (igy
kiiliindsen jogszab{lyban el6irt hatirid6
elmulasztf sa, pitlyizat benyrijtrlsrlra
nyitva {l16 hat:irid5 elmulasztisa, a
pily izat elbirrllls:i ra nyitva {lk5 hatri rid6
elmulaszt{sa ktivetkezne be). A rendkiviili
iil6st kezdem6nyezS el6terjcszt6 rz
iisszehiv:is indokrlt r6szletezni ktiteles. A
rendkiviili iil6s tisszeh iv{s:inak
sziiks6gess69616l a bizotts6g elntike diint.
(,1) A bizotts6gi iil6st a bizottsdg elntike,
trivoll6t6bcn az Altala megbizott k6pvisel6
bizottsdgi tag hivja tissze. A bizottsrig
iil6s6t tissze kcll hivni a bizottsrig tagiai
egynegyed6nek irrisbeli k6r6s6re, illetve a
polg{rmester inditvinyira.
(5) A bizotts:ig napirendj6re az elntik tesz
javaslatot; ilyen joga a polg{rmesternek is

van. A bizotts{g kiiteles napircndj6re
felyenni ^zt az cl6tcrjeszt6st, mell,et
elSterjeszt6sre jogosult tett, 6s t6mija
szerint a megkeresett bizottsig
hatiskti16be tartozik.
(6) A bizottsrlg iil6s6t ^z elnbk,
ttivoll6t6ben az iltala megbizott k6pvisel6
bizottsdgi tag vezeti. Megbizris hi6ny6ban
a bizottsrig diint az elntik cseti
hclyettesit6s6r6l.
(7) A bizottsdgok hatriskiiri iisszeiitkiiz6se
eset6n az 6rintett bizottsrigok elniikeinek
kell egyeztetniiik, ha ez sikertelen, a
K6pvisel6-testiilct diint a hat:isktir
gyakorl6jfr6l.
(8) A bizotts{gi iil6seken a nem bizottsrigi
tag k6pvisel6k tanricskoz{si joggal r6szt
vehetnek,
(9) A (8) bekezd6s szerinti r6szv6tel
lehet6v6 t6tele 6rdek6ben a bizottsigi
iil6sek idripontj{t a Hivatalban nf ilvin
kell tartani, melynek 6rdek6ben a

bizotts:ig elntike ktiteles az iil6s idSpontjrit
el6zetesen trejelenteni. A bizottsrigi
elntiktik kiitelesek egyeztetni az iil6sek
id6pontj:ir6l, hogy a ttibb bizotts:igban
tagk6nt dolgozri k6pvisc16k valamennyi
bizottsigi iil6sen rbszt vehessenek.
Me e ez6s hirin riban a ol 6rmester
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dtint az iil6sek idej616l.
(10)Apolgfrmesterabizotts:lg
diint6s6nck v6grehajtrsit felfiiggesztheti,
ha az ellent6tcs a K6pvisel6-tcstiilet
h3tdrozatival, vagy s6rti az
Onkorm{nyzat 6rdekeit. A
felfiiggeszt6skor a polgrirmester
el6terjeszt6s6ben a K6pvisel6-testiilet
soron ktivetkez6 iil6s6n hatfroz.
(11) A K6pvisel6-testiiletet a bizotts:igok
ktitelesek 6vente eg1' alkalommal, illetve
eseti k6pviselS-testiileti diint6s szerint
tdj6koztatni az fltruhhzott hat{sktirben
hozott diint6seikr6l.
(12) A bizottsrigi iil6sre sz6l6 meghivrit a
trirgypontok megieltil6s6vel, valamint az
el6terjeszt6scket rendes iil6s eset6n
legk6s6bb 4 nappal az iil6st megel6z6en,
rcndkiviili iil6s esetdn legk6s6bb 48 rirfval
az iil6s id6ponti{t megel6z6en kell a

bizottsrig taglai r6sz6re el.iuttatni.
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