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Trirgy: Javaslat az Onkormiinyzat Szervezeti ds

Mrikdddsi szabrilyzaliir6l sz6l6
dnkorm6nyzati rendelet m6dosilisiira

'l'isztelt K6pviscl6-tcstiilet!

Budapest lrov6ros XVl. kertilet Onkorn.rinv:zat6nak Kipviselo-testiil ete a 2017 . miiius l7-i
iilds6n alkotta meg az Onkorminyzat Szervezeti ds Miik<,ddsi Szab6lyzatiir6l szolo 1212017.
(V. 19.) dnkormiinyzati rendelet6t (a tov6bbiakban: SZMSZ). A r.rapirend vitiija soriin javaslat
sztiletett arra vonatkoz6an. hogy sztiksdgszerii lenne szab6lyozni az SZMSZ-ben a rendkiviili
bizottsrigi iil6sek esetdt. illetr,'e ilyen esetben azl, hog1, a meghirrit. illetve az el6terj esztdseket
hany nappal az til6s elott kell a bizottsdg tagjai szzimdra kdzbcsiteni. Il f'clvetds nyom6n a
kepviselo-testiilet jtnius 2l-i tildsdre el6terjesztds k6sziilt az S7,MSZ m6dositds6ra. A jtnius
2l-i k6pvisclo-testiileti tildsen az eloteriesads tdrgyaliisa sorAn felvetett vdlem6nyek.
iavaslatok l.rat6siira az eloterjesztdst visszavontam, ds az elhangzottak alap.jdn 6tdolgoztuk az
SZMSZ m6dositiisiira tett javaslatot a kcivclkez6k szerint:

A v6grehajtris felt6telei:
A tervezel az Onkonndnlzat szhmdra nenr.jelent t6bblet feladatot
A trirsadalmi hatrisok iisszelirgla lisa:
JelentSs tiirsadalmi l.ratissal ncm.jiir.

Kisziilt a KipviselStestillet 201 7. szeptember 20-i i.ilisdre.
Kisz[tette. dr. Sulcz Andrea.iegtzdi kobinetvezetd

Rendkivtili kepvisel(!-testiileti tiles dsszehivasa esetdn az iilis anyagait 2 nappal az tiles napjrit
megeloz6en kell a kdpvisel6k sztirniira hozzzildrhetovi tenni. Rendes bizottsiigi iilds eseten az
til6s anyagait ,1 munkanappal, rendkiviili bizotts6gi tilds esetin az anyagokat legkisobb 2
munkanappal az iil6st megel6z6en kell a bizottsiig tagjai r6szdre kizbesiteni.
A bizottsdgi lildsek idopontjit a bizottsag munkaterve tartalmazza. ennek hi:inyriban az tildsek
id6pontja a kdpvisel6-testtileti tjl6sek idopontjrihoz igazodnak, a bizottsdg ezen iildsei rendes
tildsr.rek n.rinostilnek. Ettol eltdro idopontra <isszehivott bizottsigi tilis rendkivtili iildsnek
tekintendo. A bizottsrig rendkiviili til6sdt 6ssze kell hivni a bizottsiig taglai egynegyeddnek
vagy a polgiirmester javaslatiira. Rendkivtiti ii[6s cisszehiv6sdt barmely k6pvisel6 vagy a

bizotts6g bArmely tagja onrill6an is kezdemdn.vezheti. ebben az esetben azonban a rendkivtili
tilds cisszehivasdnak sztiks6gessdgerol a bizotts6g eln<ike ddnt. Az enrlitett esetben az

eloterjeszo a bizonsdgi dsszekoto irtj An ir6sban kezdcmdnyezl.reti a bizottsdg elnrjkenil a

rendkiviili bizottsrigi tilds osszehiviisdt. ha a rendes tilis idejdn a rendkiviili iildsen tdrgyaland6
beadviiny idomrll6s miatt m6r okafogyottri vdlna (igy kiil6ndsen jogszabdlyban eloirt liatrirido
eln.rulasztiisa. pitlyiv.at benl tjtdsdra nf itva dl16 hat6rido elmulaszt6sa, a phlydzat elbir:ildsdra
nyin'a 6l16 hat6rid6 elmulaszt6sa kcivetkezne be). A rendkiviili tildst kezdemenyezo
eloterjeszto az cisszehiv6s indokht riszletezni koteles.
A lentieken ttl hiironr iilland6 bizottsrig ritruhrizott hat6skorire vonatkoz6 eloirisokat is
sztiksdges n.rodositani. tekintettel ara. hogl' tcirr'6nyi v6ltozas nriatt az eg1'es intezmenyek
szervezeti is mrikcrddsi szab6lyzatainak j6vrihagyrisa mdr nenr tartozik a kdpviselo-testiilet
hatdsktir6be. igy ezt a ltladatot aitruh6zni sem lehet a bizotts6gokra.
A .iogalkotrisr6l sz616 2010. ivi CXXX. tcirvdny I 7. $-riban foglalt elozetes hatrisvizsgrilat
risszeloglaliisa:



T:irsadalmi kiilts6gek:
A tervezet a td.rsadalom szbmhra ncnr jelent kdltsdget.
Kiilts6gvet6si hatdsok:
A tervezet tcibbletkcilts6get nem erednrdnyez.
Eg6szs6giigyi hatdsok:
Nincsenek kimutathat6 egdszs6gtigyi hat6sok.
Kiirnyezeti hatrisok:
Nincsenek kimutathat6 kcimyezeti hatiisok.

Kdrem. a Tisztelt Kepvisel6-testtiletet. hogy az eloterjeszt6st t6rgyalja meg ds alkossa meg a
rendelet6t!

Rende lcti j avaslat: Budapest Fovaros XVI. keriileti Onkorm6nyzat Kdpviselo-
testiilete megalkotja az Onkorm6nyzat Szervezeti ds

Miikbddsi Szabdlyzatiir6l s2616 1212017 . (V. 19.)
tinkormiinyzati rer.rdelet rn6dosf tiisiir6l sz6l6 . . .12017 . (. . .)
onkorm6nyzati rendeletdt.

(lrllbgad6sa min6sitett sz6tdbbs6get iginyel az SZMSZ I 8

\ (2) bekezdds a) pontja alapj/rn)

Budapest, 2017. szeptember 11

Kovdcs Pdter
polg6rmester

L6ttam

sln
jegyz6

MellIklct: rendelet-tcrlezet

Tirgy-aLisra illet6kes bizottsrig: r,alarnennyi bizottsag
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Budapest F6v:iros XVI. keriileti Onkormrlnl'zat K6pvisel6-tcstiilet6nek
... /2017. (...) tinkorminyzati rendelcte

az Onkormdnyzat Szervczcti 6s Miiktirt6si Szabrilyzatf 16l szri15

12/2017. (V. I 9.) iinkorm inl zati rendelet mridositrisrl16l

Budapest Foviiros XVI. keriileti Onkormiinyzat K6pviselo-testtilete az Alaptdrvdny 32. cikk (2)
bekezddsdben meghatiirozott eredeti jogalkot6i hatiiskcirdben. az Alaptorvdny 32. cikk (l)
bekezdds d) pontjriban elj6rv'a a ktivetkezoket rendeli el:

l. $ Budapest Fov6ros XVI. keriileti Onkormiinyzat K6pviselo-tcsttiletenek az 0nkorminyzat
Szen'ezeti 6s Mtikcidisi Szabdll"zatiir6l sz6l6 12120lll . (V. 19.) <inkormiinyzati rendeletdnek (a
toviibbiakban: Rendelet) 8. $-a helydbe a kovetkez6 rendelkezdsck l6pnek:

.,8. S (1) A meghiv6t a t6rgypontok megjel<ildsdvel. valamint az eloterjesztdseket 8 nappal az
iildst megel<izoen a kepvisel6knek internetrol kell letcilteni olyan m6don. hogy a hozz6ler6sre
kizitr6lag a kdpviselo lehessen kdpes. A kdpviselo rdszdre irdsos eloterjesztdst csak abban az
esetben kell ktildeni. ha igenyli.

(2) Azt az el6terjesztdst. mely a n.reghiv6ban szereplo napirendi ponthoz kapcsol6dik. de az
(l) bekezddsben megieldlt idopontban m6g nem dll rendelkezdsre valamely ok miatt,
Iegk6s6bb az iil6st megel6zo 6. napon kell a k6pviselcik sziirriara az internetrol letdlthetovd
tenni.

(3) A siirgossdgi inditvdnyokat. bizottsrigi vclen.r6nyekcl ds a tov6bbi, az. alap
eloterj esztdsekben nenr kcizolt an)'agokal legk6sobb az iildst megelozo napon. a hivatali
munkaido v6g6ig kell az interneten az (l) bekezdisben szabilyozott n.r6don a k6pr.'iselok
szimitra hozzttferhetovd tenni. Az interneten elhelyezett ilyen ut6lagos anyagok-r6l a

kepviseloket e-mail 6s SMS rhtj 6n drlesiteni kell. Az iil6s napi6n keletkezetl anyagokal az til6s
eleidn, papilon kell iitadni.

(4) Rendkiviiti kdpviselo{estiileti tilds <isszehiv6sa esetin a meghiv6t 6s az el6terjesztds(eke)t
legkds6bb 2 nappal az lil6st mcgelozoen kell az intcrnetes l'eltileten a kipviselok szimara
hozziif6rhetcivc tenni. Rendkiviili kdpviselo-testilleti tilds esctdn a 7 S (3) bekezdisdben
lbglaltakat ncm kell alkalmazn i.

(5) Az 6lland6 megl.rivottak kcir6t e rendelet 4. melldklete lafialmaz7.a.
meghivottak rdszdre a nyilvdrios til6sen tiirgyalhat6 napirendi pontokr6l
sziimit6gdpes adathordoz6n eloterjesa6st is kell kiildeni.

Az ott felsorolt
k6rdstik eseten

napirendben erintett(6) A Kdpviselo-testtilet iildsdre a polg6rmestel meghivhada
szervezeteket vagy szemdlyeket.

a

(7) Az tilds rneghiv6jrit kozzi kell tenni a Hivatal hirdetotribl6jdn is a honlapon."

2. { A Rendclet 27. $-a hely6be a kcivetkczo rendelkezdsek ldpnck

,.27. $ (l) A bizottszigi tilds hatlrozatkipessdgere. a hatdrozathozatal m6djdra. az tilesrol

kdsziilt jegyzokonyvre 6s a zdrt til6s tart6sira megf'eleloen alkalmazni kcll a kdpviselo-
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testtileti iil6sre vonatkoz6 szabrilyokat azzal az eltdrdssel, hogy a bizottsrigi iildsrSl nem kdsziil
sz6szerinti jegyzokcinyv.

(2) A bizotts:igi iildsek id<ipontj6t a bizottsrig munkaterve tatlalmazza. ennek hidnyiiban az

iil6sek id<ipontja a k6pviselc'i-testiileti i.ildsek id<ipontjrihoz igazodik, a bizottsag ezen til6sei

rendes iildsnek min6stilnek, mig az ettol eltd16 id6pontra osszehivott bizotts69i iilds rendkiviili
ti[6snek tekintendo.

(3) A bizottsdg rendkivtili iildsdt rissze kell hivni a bizottsrig tagjai egynegyed6nek irdsbeli
kdrds6re, illetve a polgdrmester inditviinydra.

(4) Amennyiben nem a (3) bekezd6sben meghatArozott szem6lyek ind,itvinyozzitk a bizottsAg

rendkiviili til6sdnek osszehiviisiit. az tilds <isszel.rivrisanak sztiksdgessdgdrol a bizottsiig elncike

dcint.

(5) A bizotts6gi iildst a bizottsdg elnoke, trivoll6tdben az iitala megbizott kdpviseto bizottsrigi

tag hivja 6ssze.

(6) A bizottsrigi iilds napircndidre az elncik tesz javaslatot: ilyen joga a polgiirmestemek is
van. A bizottsdg kdteles napirendj6re f'elvenni azt az eloterjesztdst. melyet el<iterjesztesre

jogosult tett. ds t6mija szerint a megkercsett bizottsrig hatdskor6be tatozik.

(7) A bizottsrig til6s6t az elncik. t6volliteben az 6ltala megbizott k6pvisel6 bizottsrigi tag

vezeti. Megbiz6s hiriny6ban a bizottsdg dcint az elncik eseti lrelyettesftdsdrol.

(8) A bizottsrigok hatriskori osszetitktizdse esetdn az drintett bizottsdgok eln<ikeinek kell

egyeztetnitik. ha ez sikertelen, a K6pviselo-testtilet dont a hatriskor gyakorl6.idr6l.

(10) A (9) bekezd6s szerinti rdszvdtel lehetovd tdtele drdekiben a bizottsiigi tldsek idopontjat

a Hivatalban nyilvrin kell tartani. melynek 6rdekdben a bizottsdg elnoke kdteles az iilis
idopontirit elozetesen be.lelenteni, A bizotts6gi elnciktik kdtelesek egyeztetni az tildsek

idopontjrir6l, hogy a tobb bizotts6gban tagkent dolgoz6 kdpvisel6k valamennyi bizottsdgi

tildsen rdszt vehessenek. Megegyezes hidnyiiban a polgdrnester dont az iilisek idej6rol.

(12) A Kdpviselotestiilctet a bizottsagok kotelesek 6vente egy alkalornmal. illetve eseti

k6pviselo{estiileti d6ntes szerint t:ii6koztalni az etuluhlzoll. hatriskrirben hozott dcint6seikrol.

(13) A bizottsdgi tildsre sz6l6 meghiv6t a tdrgypor.rtok megjckil6sdvel, valamint az

el6terjesztdseket rendes tilds eset6n legkesobb 4 munkanappal az iildst rnegelozoen, rendkivtili

iilds esetdn legk6sobb 2 rnunkanappal az til6s idopontjiit megelozoer.r kell a bizotts6g tag;ai

reszdre eljuttatni."

4

(9) A bizottsrigi iil6seken a nem bizottshgi tag kdpviseltlk taniicskozzisi .loggal rdszt vchetnck.

(11) A polgdrmester a bizottsdg ddntdsdnek r,dgrehajtiisht felftiggesztheti. ha az ellentdtes a

K6pviselo+estiilet hatdrozatiival. vagy serti az Onkornranl,zat 6rdekeit. A felftiggeszt6skor a

polgirmester eloterjesztdsdben a Kdpviselotestiilet soron kovetkez6 iil6sin hatiroz.



3. $ (1) Ez a rendelet 2017. okt6ber l. napjrin l6p hatrilyba

(2) A Rendelet IV. fejezet cimdben ..A kdpviselo. a kdpviselci-csoport. a keriileti kiild6tt"
szdvegrdsz hely6be .,A kepvisel6, a kdpviselo-csoport" szdveg l6p.

(3) Hat{ilyat veszti a Rendelet l. metldktere A) GAZDASAGI ES PENZUGYI BIZOTTSAG
alcfmdnek 17. pontja.

(4) A Rendelet l . melldklete C) pontjanak I 2.) alpontja hell dbe a kiivetkezo rendelkezds lctp:

Z EGYES ALLANDO BIZO'|T'SAGOK RESZLETES FELADATKORE

,,C) EGESZSEGUCYI gS SZOCIALIS BIZOTTSAG

12.) Elfogadja, illetve j6vdhagyj a az alapit6 okiratok es az SZMSZ kiv6teldvel - a szociiilis,

gyermekvddelmi, eg6szsdgiigyi feladatot elliit6 intdzmdnyek szabalyzatait."

(5) A Rendelet 1. melliklete E) pontlrinak 3.) alpontja helydbe a k6vetkezo rendelkezds lip:

Z EGI'ES iI-I,AND(I AruTT'TSICOK RESZI,ETES FELADATKORE

,,E) KULTURALIS ES SPORT BIZOTI-SAG

3.) .T6vrihagyja a Corvin Mtivetoddsi Hr{2. valamint a Kertv6rosi Helytrirtdneti ds Emlikezet

Kdzpont dves munkaterv6t. egydb szabdlyzatait 6s beszemol6it. az SZMSZ kivdteldvel."

Kov6cs Pdter
polg6rmester

Ancsin L6sz16
jegyzo
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iltrlrir',,,r inrlokolis

A rendeletalkotiis indoka. hog.v sztiks6gszeriivd v6lt szabrilyozni az SZMSZ-ben rendkiviili
kdpviselotestiileti iil6s dsszehivAsa eseten az tiles an1'agait hiiny nappal az ill6s elott kell a
kdpviselok sz6mdra hozzdfdrhetovd tenni. tovAbb6 a rendkiviili bizotts6gi iil6sekre vonatkozo
szab6lyokat. illetve ilyen esetben azt. hogy a rneghiv6t. illetve az eloterjesa6seket.

R6szletes indokol/rs

A korribbi szabiiyoztst kieg6sziti azzal. hogy rendkiviili kdpviselo-testtleti t16s dsszehiviisa
esetdn az tilds anyagait 3 nappal az tilds elott kell a kipviselok szirmfua hozzdferhetriv6 tenni.

2. $-hoz

Meghatirozza a rendkiviili bizottsrigi tildsek esetdt. illetve ilyen esetben azt, hogy a meghfv6t.
illetve az el6terjeszt6seket h6ny nappal az tllds elott kell a bizottsiig tagjai sziimiira
k6zbesfteni.

3. $-hoz

Hatrilyba Idpteto 6s vegyes rendelkezdseket tartalmaz

6
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BUDAPEST F VAROS XVI.

KERULETI ONKORMANYZAT

xopvrsn16-rrsrUrnrENEK

1212011 . (Y . 19.) onkorm6nyzati

rendelete

AZ ONKORMANYZAT

SZERVEZETI T,S VUTOOESI

SZABALYZATAROL

Budapest Fovdros XVL kertileti
Onkormiinyzat Kipvisel<i-testiilete az
Alaptorr'6ny 32. cikk (2) bekezd6sdben
meghatiirozott eredeti jogalkot6i
hatiiskcirdben, az Alaptcirvdny 32. cikk (l)
bekezdds d) pontjriban eljiirva a ktivetkezoket
rendeli el:

onatos formiiban

(l) A meghiv6t a tiirg.vpontok
megjel6ldsdvel. valamint az.

eloterjesztiseket 8 nappal az til6st
megel<izoen a kepvisel6knek
intemetrol kell letolteni olyan m6don.
hogy a hozzrif6r6sre kiz6r6lag a

kdpviselo lehessen kdpes. A
k6pviselo 16sz6re irdsos eloterj esztdsl
csak abban az esetben kell ktildeni. ha
ig6nyli.

BUDAPEST F VAROS XVI.

KERULETI ONTonnTANY ZAT

rf pvlsoI6-TESTULETENEK

.. .t2017 . (. . .)

ONronvANyzarr
RENDELETTEL

MODOSiTOTT

1212017 . (Y . 19.) dnkorm6nyzati

rendelete

AZ ONKORMANYZAT

SZERVEZETI ES MUKODESI

SZABALYZATAROL

Budapest Fov6ros XVI. kertileti
Onkormdnyzat Kepviselo{estiilete az
Alapttirveny 32. cikk (2) bekezdesdben
meghat6rozott eredeti jogalkot6i
hatiiskcir6ben. az Alaptcirv6ny 32. cikk (1)
bekezdds d) pontjriban eljiirva a kcivetkezoket
rendeli e1:

Kivonatos lormiban

(l)Ameghivritatfrgl'pontok
megieliil6s6vel, r'alamint 

^zcl6terjesztdsckct 8 nappal az iil6st
megel6ziien a k6pviscliiknek internct16l
kell letiilteni oll an m6don, hog) a

hozz{f6r6src kiz{r6lag a k6pvisel6
lchcssen k6pes. A k6pviscl6 r6sz6re irisos
el6terjeszt6st csak abban az esetben kell
kiildeni, ha i96nyli.

8.$ri. $

(2) Az1 az cloterjesztist. mely a

meghiv6ban szereplo napirer.rdi
ponthoz kapcsol6dik. de az (l)
bekezddsben megjelolt idopontban
mdg nem rill rendelkez6src valamely
ok miatt, legk6sobb az tildst n.regel6zo
6. napon kcll a k6pviselok szimdra az.

internetrol letcilthetov6 ter.uri.

(2) Azt az elaiterj cszt6st, mely a

mcghiv6ban szerepl6 napirendi ponthoz
kapcsol6dik, de ^z (l) bekezd6sben
megjeltilt id6pontban m6g nem :ill
rendelkez6src valamcly ok miatt,
legk6s6bb az iil6st megcl6z6 6. napon kell
a k6pviscliik szlmirt ^z internctr6l
letiilthettiv6 tenni.

7
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(3) A stirgossdgi inditvdnyokat.
bizottsrigi vdlemdr.ryeket 6s a tov6bbi.
az alap el6teriesztdsekben nem kcizcilt
anyagokat legkdsobb az til6st
megel<iz6 napon. a hivatali munkaido
vdgdig kell az interneten az (1)
bekezd6sben szabtilyozott m6don a

kdpviselok szdmdra hozziifdrhetove
tenni. Az interneten elhell,ezett ilyen
ut6lagos anyagokr6l a k6pviseloket e-
mail ds SMS irtidn drtesiteni kcll. Az
til6s napj iin keletkezett anyagokat az
iiles elejcn. papirorr kell dtadni.

Az ritland6 meghivottak kdr6t e

rendelet 4. rnelldklete tartalmazza. Az
ott felsorolt meghivottak rdszdre a

nyilv6nos tilesen tiirgl'alhat6
napirendi pontokr6l kirdstik esetdn

szdmft6gdpes adathordoz6n
eloterjeszt6st is kell ktildeni.

(5) A Kdpviselci-testiilet til6s6re a

polgiirmester meghivhatja a

napirendben irintett szervezeteket
vagy szemdlyekct.

(6) Az til6s meghiv6j 6t kozze kell tenni a
Hivatal hirdetot6bla.idn is a honlapon.

A bizotts{gok ktiztis szab{lyai

27.$

(l) A bizotts6gi til6s
hatiirozatkdpessdg6re. a hat6rozathozatal
m6djAra, az iildsrol kdsztilt jcgyzokcinyvre 6s

a zirl til6s taftAsara megf'eleloen alkalmazni
kell a k6pviselo-testi,:lleti til6sre vonatkoz6
szabrilyokat azzal az. eltdrdssel, hogy a

bizottsdgi iil6sr6l nern k6sztil sz6szerinti

(3) A si.irg6ss6gi inditviny'okat, bizotts{gi
v6lcm6nycket 6s a tov:ibbi, az alap
cl(itcrjeszt6sekben nom l<tiziilt anyagokat
Icgk6siibb az iil6st mcgcliiz6 napon, a
hivatali munkaidri v6g6ig kell az
interneten az (1) bekezd6sben szabilyozott
m6don a k6pviscl6k szf mf ra
hozzff6rhet6v6 tenni. Az internetcn
elhcll'ezett ilven ut6lagos anlagokr6l a

krlpviseltikct e-mail 6s SMS ritj{n
6rtesiteni kell. Az iil6s nap.irin kcletkezett
anyagokat az iil6s elcj6n, papiron kcll
ritadni.

(4) Rendkivtili k6pviscl6-testiileti iil6s
tisszchivisa eset6n a meghir,6t 6s az
cliiterj eszt6s(eke)t legk6s5bb 2 nappal az
iil6st mcgel6zden kcll az internetes
feliileten a k6pviscl6k szimira
hozzif[rhct6vf tenni. Rendkivtili
k6pvisel6-testiileti iil6s esctdn a 7.S (3)
bckezd6s6ben foglaltakat nem kell
alkalmazni.

(5) Az 6lland6 meghivottak ktir6t e

rcndelet {. mell6klctc tartalmazta, Az ott
fclsorolt mcghivottak rdsz6re a nfilvfnos
iil6sen t:irgvalhat6 napirendi pontokr6l
k6r6siik eset6n sz{mittig6pes
adathordoz6n el6terjcszt6st is kell kiildeni.

(6) A K6pvisel6-testii let iil6s6re a
polg{rmester meghivhatja a napirendben
6rintctt szen,ezeteket virg.\' szem6ll'eket.

(7) Az iili's meghivrij:'rt liiizz6 licll tenni a

I Iivttul h irdetrit:i blrii irn 6s a honlnpon.

A bizotts{gok ktiziis szab:ilyai

27.$

(l ) A bizotts:igi iil6s hat:irozatkripess6g6re,
a hatirozathozatal mtidjrira, az iil6srril
k6sziilt jegvz6kiinvvre 6s :r z:irt iil6s
tartishra mcgl'clcl6en alkalmnzni kell a
hr3pviselii-testiilcti iil6src vonatkoz6
szabrilyokat azzal az clt6r6ssel, hogy a
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jegyzokcinyv.
(2) A bizottsiigi iildst a bizottsdg elncike.
tiivolletdben az ihala megbizott kdpviselo
bizottsagi tag hivja cissze. A bizottsAg [ldsdt
6ssze kell hivni a bizottsrig tagjai
egynegyeddnek iriisbeli kdrdsdre. illetve a

polg6rmcster inditviinyiira.

(3) A bizotts6g napirendj6re az elnrjk tesz
javaslatot: ilyen joga a polg6rmesternek is
van. A bizottstig kciteles napirendjdre
felvenni a^ az el6terjesztdst. melyet
eloterjesztdsre jogosult tett. 6s temil.ja szerint
a megkeresett bizottsiig hatiisk<jrdbe tartozik.
(4) A bizottsrig tildsdt az eln<ik.

t6volldtiben az lltala megbizotl k6pvisel6
bizottsiigi tag vezeti. Megbizris hiiinyiiban a

bizottsiig drint az elncik eseti
helyettesildsd16l.
(5) A bizottsAgok hatriskdri
dsszeiitkcizdse esetdn az drintett bizoltsiigok
elncikeinek kell egyeztetnitik. l.ra ez

sikertelen, a Kdpviselo-testtilet dont a

hat6skOr gyakorl6jrir6l.
(6) A bizottsiigi [il6seken a nenl
bizottsiigi tag k6pviselok taniicskozasi joggal
16szt vehetnek.

(7) A (6) bekezdis szerinti r6szvdtel
lehetovd tdtele drdekdben a bizottsrigi iildsek
idopontj6t a Hivatalban nyilviin kell tartani.
melynek 6rdekdben a bizottsig elnoke
kdteles az iil6s idopontjdt elcizetesen

bejelenteni. A bizottsrigi elnciktik kotelesek
egyeztetni az iilesek id6pontidr6l" hogy a

tdbb bizottsagban tagkdnt dolgozo
kdpviselok valan.rennyi bizottsdgi iil6sen
r6szt vehessenek. Megegyezis hiiiny6ban a
polgrirmester dcir.rt az til6sek idejdrol.
(8)Apolgiirn.resterabizotts6g
dcintdsdnek v6grehajt6s6t felftiggesz-theti. ha
az ellent6tes a Kdpviselo-testtilet
hatirozatdval. vagy si'r'ti az 0rrkormiinyzat
drdekeit. A felftiggeszleskor a polg6rn.rester
el6ter' esztdsdben a Kd viselo-testiilet soron

jcgyz6ktinyv.
(2) A bizottsrlgi iil6sck idiipontjrit a

bizottsrig munkaten,e tartalmazza, ennek
hi{ny{ban az iil6sck id6pontja a k6pvisclii-
tcstiileti iil6sek id6pontj:ihoz igazodik, a

bizottsrig ezcn iil6sci rendes iiklsnek
min6siilnek, mig az ettSl elt6rri id6pontra
i.isszehivott bizottsigi rls rendkiviili
iil6snek tekintendii.
(3) A bizottsig rendkiviili iil6s6t tissze kell
hivni a bizottsrig tagiai eg'negyed6nek
ir{sbcli k6r6s6re, illcfvc a polgiirmcstcr
inditvrinl rira.

({) Amennyiben nem a (3) bekezd6shen
mcghat{rozott szem6ll-ek inditvinyozzrik
a bizottsfg rendkiviili iil6s6nek
iisszehivrisrit, az iil6s iisszehiv6s{nak
sziiks6gess69616l a bizottsrig elntike dtint.
(5) A bizotts:igi iil6st a bizottsig elniike,
trlvoll6t6bcn az riltala megbizott k6pvisel6
bizottsdgi tag hivja iissze.

(6) A bizotts:igi iil6s napirendj6re az elniik
tesz javaslatot; il1'cn jogu it
polg:irmesternek is van. A bizottsig
kiitcles napircndj6re fclvenni ^zt ^zcl6terjeszt6st, melyet el6tcrj eszt6sre
jogosult tett, 6s ti'mrija sz€rint a

megkeresett bizottsig hatrisktir6be
tartozik.
(7) A bizotts:lg iil6s6t az clniik,
t::rvoll6t6ben az iltala megbizott k6pvisel6
bizottsrlgi tag vezeti. Megbiz:is hi6n1'6ban
a bizottsrig diint ^z elniik escti
helyettesit6s6r6l.

(8) A bizottsirgok hatiskiiri iisszeiitkiiz6se
esct6n az 6rintett bizotts:igok elntikeinck
kell egvcztctniiik, ha ez sikertelen, a

K6pviselti-testiilct dtint a hat{sktir
gyakorkij:i16l.
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kcivetkezo [l6s6n hatriroz.
(9) A Kdpviselo-testtiletet a bizottsrigok
k6telesek 6vente egy alkalommal. iIletve
eseti k6pvisel6-testiileti ddntds szerint
trijdkoztatni az ltruhitzoll hatriskcirben hozott
ddntdseikrcil.

(9) A bizottsigi iil6seken a nem bizottsrigi
tag k6pvisel6k tan{cskozdsi joggal r6szt
vehetnek.
(10) A (9) bckezd6s szerinti r6szv6tel
lehet6v6 t6tcle 6rdek6ben a bizottsrigi
iil6sek id6pontj:it a Hivatalban nyilvrin
kcll tartani, melynek 6rdek6ben a
bizotts{g elntike kiiteles az iil6s id6pontjft
el6zetesen bcjelenteni. A bizotts{gi
elntikiik ktitclcsck egycztctni az iil6sck
id6pontjirril, hogv a ttibb bizottsrigban
tagk6nt dol9oz6 k6pvisel6k valamennyi
bizottsrigi iil6sen rtszt vehessenck.
Megegvez6s hirinydban a polg:irmester
dijnt az iil6sek idcj616l.
(ll)Apolg{rmesterabizottsig
diint6s6nek r'69rehajtrisrit fclfiiggesztheti,
ha az cllcnt6tes a K6pvisel6-testiilct
hatfrozat{val, vagy s6rti az
Onkorminyzat 6rdckeit. A
fclfiiggeszt6skor a polgfrmester
eliitcrj cszt6s6bcn a K6pvisel6-tcstii lct
soron ktivetkez6 iil6s6n hatiiroz.
(12) A K6pvisclij-testiiletet a bizottsrigok
kiitelesek 6vcnte egi alkalommal, illetvc
escti k6pviselti-tcstiileti diint6s szerint
tirj6koztatni tz itruhizott hat:iskiirben
hozott diintdscikr6l.
(13) A bizotts:igi iil6sre szrSki meghivrit a

t{rg,pontok megjeltil6s6r'cl, r,alamint az
ekiterjesztdsckct rcndes iil6s eset6n

lcgk6s6bb ,l munkanappal ^z iil6st
megel6ziicn, re ndkiviili iil6s esct6n
lcgk6s6bb 2 munkanappal az iilds
idtipontj{t megel6zScn kcll a bizottsig
tagiai r6sz6rc el.iuttatni.

1 . sziimir melldklet I . szlimti melliklel

AZ EGYES ALLANDO BIZOI"|SAGOK AZ EGYI]S ALLANDO BIZOTTSAGOK
RESZLETIIS I,-ELADATKORE RESZI-I]TES TELAI)ATKORE

A) GAZDASAGI
BIZOTTSAG

ES PENZUGYI A) GAZDASAGI
BIZOTTSAG

ES PENZUGY
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| 17.) Hatdh'6t veszti.

l-

l
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[2.) :ouanugyju a Budapest L'<jvriros XVI.
Kcrtileti 0nkornrinlzat Gazdcsdgi.
Mikddtetd - Elldto Szervezet. valamint a



Keriiletgazda Szolgiiltat6 Szenezet
szervezeti ds mLikod6si szabiiy zatit.

C) EGESZSEGUGYI ES SZOCIALIS
BIZOTTSAG

12.) Elfogadja. illetve .j6vrihagyja az
alapit6 okiratok kivdteldvel a szocirilis.
gyennekv6delmi. egdszs6gtigyi feladatot
elliito intdzmenyek szahdlyzatait.

E) KULTURALIS ES SPORT BIZOTTSAG

3.) J6v6hagyja a Corvin Miivel6d6si Hriz.
valamint a Kertvdrosi Helyttirldneti 6s

Emldkezet Kdzpont dves munkatervdt. egydb
szabiilyzatait 6s besziinrol6it.

C) E,GESZSEGUGYI ES SZOCIALIS
BIZOTTSAG

12.) Elfogadja, illeh'e j6r,rihagyja - az
alapitri okiratok 6s az SZMSZ kiv6tel6vel -
a szociflis, gyermekv6delmi, eg6szs6giigvi
feladatot ell6tri int6zm6nyek szabilyzatait.

E) KUT,TURALIS ES SPOR I BIZOTTSAG

3.) J6r'{hagvja a Corvin Miivel6d6si Hfz,
valamint a Kertv:irosi Hclyttirt6neti 6s

Emldkezet Kiizpont 6vcs munkaten'61,
eg1'6b szabilyzatait 6s bcszrimol6it, az

SZMSZ kiv6tel6vel.
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