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Tisztclt K6pr iscl6-testiilet!
Dr. Gyrlrgy Istvan tir, Budapest Foviros Kormdnyhivataliinak Kormdnymegbizottja szakmar
segitsdgnyfijtris keretdben sz6mos dszrevdtellel 6lt Budapest Foviiros XVl. keriileti
$nkormiinyzat K6pvisel6testtiletenek az 0nkormdnyzat Szervezeti es Mtik<id6si
Szabalyzatdr6l sz6l6 10/201l. (lV. 20.) olkormdnyzati rendelettel (a tov6bbiakban: SZMSZ)
kapcsolatban. A szakmai segits6gnl-'rh jtiis keretdben drkezett dokumentum az eloterjesztds l.
melldklet6t k6pezi.
A szakmai segits6gnyitjtas keretdben tetr megrillapitdsok dcint6 tcibbsdge az SZMSZ egyes
jogszab6lyhelyeinek pontatlans6giira hivja f'el a ligyelmet, tekintettel arra, hogy azok
nincsenek <isszhangban a Magyarorsziig helyi onkormriny zatairol szol6 2011. dvi CLXXXIX.
tdrvdny (a toviibbiakban: Motv.) rendelkez6seir el. illetve jogtechnikai, jogalkotdsi hib:ikra
mutat iA. Az eszrev6telek kisebb hiinyada erderni kilogdst lafialmaz a kdpviselo-testtilet iiltal
alkotott szabdlyoziissal kapcsolatban. A szakmai segits6gnyirjt6s keretdben tett
megritlapit6soknak val6 megfelelds irdckiben rendeletalkotiisra van sziiks6g. azonban a
szUts6ges vdltoztat6sok nagy szamdra tekintenel nem a jelenleg hatrilyos SZMSZ
m6dosit6srira, hanem egy uj SzMSz megalkotiis6ra teszek javaslatot. Az rij SzMSz tervezete a
megfogalmazott 6szreveteleknek mcgl'elelo tj raszabrilyoz6soUm6dosit6sok kiv6tel6vel. a
vriltozdsok k6t
lelenleg hatdlyos SZMSZ-ben loglaltakat veszi iit. Mindezekre hgyelemmel a
csoportba sorolhat6k:

I. Az Mcitv. eloiriisainak val6

n-regfele le s [rdek6ben

iavasolt pontositiisok:

AzSZMSZ 4. $-a igy sz6t:
,,A Kipvisel1-testiilet az dakul, att.sir a ydla.sztti,st kdveld I5 nopon beliil tarlia meg. Az
alakul6 aldst a polgdrmeslcr hiuja dssze i.s vezeli. "
Ez a rendelkezds nem felel meg az Miitt'. 13. JE ( I ) bekezd6sdben fbglaltaknak, mely szerint:
Man,. 13 .l/ Aki nt'ise16-testiilet u alakul(t tilisit a vdlasztds eredmd nt dne k o ros.\e
vtiltistit kovet(i lizenat n.t non beliil tdrliu tne r,. Lrrc tekir:tcttel e szakasz tjraszab6lyoz6sa
1.

sorii,n a ktivetkez6 rendelkez6s elfogad6sht javaslom:
,,Az alakul1 iilist a polgtirmester hivi{t tjssze r)s te:eti

a valasztds

eredmdnydnek

jogeriisst

vdldsitt kovet6 l5 napon heliili iddpontru. "

2. Az SZMSZ 9. $ (3) bekezddse szcrit.tt:

,,Zdrt itldsen a Kipvisc l6testiilel tdgit ti, a .je9,-26. a nemzetis|Si sztjszbl1, ha az iipy
kazvetleniil drinti az adolt nemzetisiget. rovdbbti meghirdsa esetin uz irintett [s a szakdrt6
vesz riszt. "

A zdrl
It:lttty. 16
Ez a szabtiyoz{s nincs dsszhangban az N l6tv. 46. $ (3) bekezd6s6vel
t)dlasztolt
k()ztil
lasiai
iildsen a kdpyise16 -lest tilct tasi0i. u ncm u ktlDvisel6-testulet
6k. tot'lrbbir ntePhivdsa e .selin a ytl drmestcri
llpolsdrme.slar ts u icpt:ii. ulle st ii. alie
hivltal vas' u k)zt)s anktrntitn yzali lrit'utttl ii intt:6ie, az irintett ds a szakdrtd ve,sz rdszl. A

at

elnake kiz/trdlas az dltala kdov iselt nemzetisdset drint6 iisv
yehet
naoirendi tdrcvoldsakor
rdszt a zdrt iildsen Tarvdny vapy onkormdnvzati rendelet
el6[rhat-ia, melv esetben kAtelez(j az drintett meshlvdsa. ", ezdrt atfogalmazds6t javaslom a
kdvetkez6k szerint:
,,A zrirt ldsen a MAtu. 46. 5 (3) bekezddsdben meghatarozott szemdlyek vesznek, vehetnek
rdszt. "
nemzet$est ankorma

3. Az SZMSZ 9. g (4) bekezddse a kovetkez6k szerint rendelkezik:

,,A zdrt tildsen hozott hatdrozatot nyilvdnossdgra kell hozni, kivdve, ha egyedi hatdstigi
iigyben turtdnt a hatarozathozalal, avapy ha a nyihanossagra hozotalt jogszabdly tiltja."
Ez a szabiiyozAs nincs c,sszhangban az MOtv. 52. $ (3) bekezdds6ben foglaltakkal: ,,Mdty. 52.
$ (3) A vdlaszt(toolsdrok a zart lis kivdteldyel - b e t e kinthetn e k a kdpv is e I ti-te s tiile t e l5 ter i e s ztd s i b e
is iildsdnek ieq,zdkonwibe A kdzirdekii odat ts kiizdrdekb1l nvilvtinos adat me'pismerdsdnek
lehetdsdsit zdrt iilds lartdsa esetdn is biztositani kell. A zar t ldsen hozott kipyisel(;-te,\hileti ddntis is
nyilvdnos.", igy e helyett a kdvetkezo szab6lyozdst javaslom:
,,4 zdrt iildsen hozott hatcirozatot nyilvdnossdgra kell hozni, kiviye, ha a nyilvdnossdgra
hozatalt jogszabdly tiltja. "
4. Az SZMSZ 12. $ (2) bekezd6se igy fogalmaz:

,,A javasolt napirendnek lehetdsdg .tzerint tartalmaznia kell minden olyan eldterjesztdst,
melyeket a kdplisel(;-testiilet bizottsdgai, a kepvisel1k vagy- a hivatal tisztsdgviselSi legkds6bb
az iildst megelSzden tizenhdrom nappal eljuttattak a jegyzdhAz, oydbbd az el1terjesztds
meglblel a7 ! (2)-(3) bekezdds elfirdsainak. "
Az tdezett bekezd6sben a ,,lehet6s6g szerint" kifejez6s haszniilata a Kormrinyhivatal szerint
sdrti a j ogbiztonsAgot, ez6fi javaslom a rendelkezds 6tfogalmaziisiit a kdvetkez6k szerint:
,,A javasolt napirendnek tarlalmdznia kell minden olyan el6terjesztdst, melyeket a kdpvisel6tesltilet bizottsdgai, a kdpvisel1k ragy a hivatal tisztsdgvisel1i legkts6bb az tildst megel1zden
tizenhdrom nappal eljutratrak a jegyzdhoz, tovdbbd az elSterjesztis megfelel o 7. $ (2)-(3)
bekezdi s el6irdsainak. "
5. Az SZMSZ 19. $

(l)

bekezddse szerint:

,,A Kdpvisel(i-testlllet a torvdny iiltal nem szabdlyozott helyi tarsadalmi viszonyok
rendezdsdre, tovabbd tr;rvdny tagr.-.f1vdrosi kozgyildsi rerulelet felhatalmazdsa alapjdn,
annak ftgrehajtdsliru c)nkorndnyzoli rendelelet ulkot. "
A jelenleg hatrilyos SZMSZ-ben az szerepel, hogy a k6pviselotesttilet kcizgyiildsi rendelet
lelhatalmaziisa alapj6n is alkothat rendeletet, ez a rendelkezds az orllr.orfiinyzati tulajdonban
6116 lakdsok szocialis helyzet alapj iin tdrtdno berbead6sdnak lakbdr-megrillapitrisi elveir6l, a
Iakiisfenntartiisi tiimogat6s elveir6l, valamint a lak6s6pitds t6mogatiisiinak rendszerdrol szol6
1712006. (IV. 14.) F6v. Kgy. rendelet miatt kertilt be az SZMSZ-be, merl az emlitett F6v.
Kgy. rendelet alapj6n alkotta meg a kdpvisel6{estiilet a fiatal hiizasok els6 lak6shoz jut6siinak
t6mogatiis6r6l sz6l6 312009. (1. 27.) rendeletdt. A 2009. 6ta eltelt id6szakban bek<ivetkezett
tcirvdnym6dositiis, valamint a hivatkozott F6v. Kgy. rendelet hat6lyon kivtil helyez6se ok6n az
SZMSZ emlitett szciveg6nek m6dositesara teszek javaslatot, mert mind a F6viirosi
Onkormdnyzatnak, mind a keriileti cinkorm6nyzatoknak tdrv6ny alapj 6n van rendeletalkot6si
joga lakiis tdmiiban azzal, hogy a kertileti dnkorm6nyzatoknak a Fov. Kgy. rendeletben
meghatarozott kereteket figyelembe kell venniiik a jogalkot6suk sor6n. Sz6vegszerii
javaslatom a kcivetkezo:
,,A Kdpvisel6-test let a ttjrvdn! dltal nem szabdlyozott helyi trirsadalmi viszonyok
rendezdsdre, toviibbd tt;rvdny .lblhutalmazisa alapjdn, annak t,dgrehajtdsdra dnkorminyzati
rendeletet alkot. "
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6. Az SZMSZ 19. S (4) bekezd6se alapj6n:

l kihirdetettnek, ha a Hivutol hirdet(itdbkijdn is a honlapon
kbzzititelre keriilt. Minden olyan rendeletet, amely.ielent4s, avagy pontosan be nem
hatdrolhatd szemtlyi kort irint, a kihirtlete.ren tul az Onkormdnyzut lapjdban is meg kell
jelentetni. Ha a rendelet hosszisdga vagt melldkleteinek mdrete miatt egiszdben nem
jelentethetd meg, rOviditett c)ssze.foglakit kell kiszlteni is az tijsdgban kazreadni, melynek
lartalmaznio kell uz irintettek joguira is karclezettsigeirc vonatkozd legfontosabb
szabdlyokat, illetye q teljes rendelet maglekinldslnek mddjdt ds helydt. "
A kihirdetdsre vonatkoz6 el<jirrisokat ri.jra ketl szabilyozni a Mcitv. 51. $ (2) bekezdds6ben
foglaltakra figyelen.rn.rel: ,. Mafi. 5 L s\ (2) (2) Az dnkormdnlzdti rendeletet e kinvisell;-testiilet
ltivatalos laoidban vuw- u ltclvben szokdsos u szert'ezeti is ntiikiidtsi szcrbdl \,201 bur nrcglul irozol I
nrjdon ki kell ltircletni. A sajdt honluppul rcnclelkezd dnkormdny:al rendeletit t honlupidn is
kd:zdteszi. Kihirtletisirdl tt.ieglzd gondoskodik....". ajavaslatom a kovetkez<i:
,,A rendeletet u llivcttol hirdedrdbkijdn ki kell hirdetni, ds gondoskodni kell annak ct
honlapon brlind kitzzdt lte ld rdl. Mirulen olyan rendeletet, amely.ielent(is, avagy pontosan be
ncn hutdrolhuti sz,'milyi kdrt irint. tt kihirdetcsen t l uz Onkormanyzut lapjdban i.t ntt,g kell
jelentetni. Ha a rendelet hossztisrigu vagt ntelldkleteinek mdrete miatt egdsziben nem
jelentethetd meg, railiditett asszefoglal6t kell kdsz{teni ds az {ljsdgban kazreadni, melynek
lartalmaznia kell uz irintettek .jogaira ds kAtulezettsdge ira vonatkozd leglbntosabb
szabdlyoknt, illetw a teljes rendelet megtekintdsinek m6dj ltt ts helyit. "
,,A rendelet okkor minds

egN)ar(int

7. Az SZMSZ 19. S (7) bekezd6se igy fogalmaz:

,,(7) A (B) hekezdisben .fbglalt kivitellel az i)nkormdnyzati rendelet-tervezetet

tdrsadalmi

eg)eztetisre kell bocsdtani, melynek keretdben az dllampolg/trok, ct nem dllanti ds nem
ankormtinyzati szervek, szervezetek (tovabbiakban: vdlemdnyezdsre .jogo.sultak) a

rendeletlervezetlel kapcsoldtosan vdlemdnyt nyilvdnithatnak az ankormdnyzat
honlapjtin a re ndele t-te rveze t vilemdnyezdsdre kiulakitott oldolon megadott
elektronikus lcvdlcitnen. A tcirsutlalmi eqyeztetds sordn uz aldbbi szempontoknuk kell
drviryestilnie;

a)

Nem vehetd .fig)telentbe n: u vilen ny, amely strli
tervezel largtdhoz nem illeszkedik, vagt niv ndlk li.

a kazerkalcsat, a

rendelet-

rerulelet-tervezetet igy kell a vdlemdnyezdsdre kialakitott oldalon kazzitenni,
hopS a lervezet cdfrihoz is hatdlybctlipdsihez iguzofu)an a vdleminyezisre
jogosultuknak elegend6 idii tillion rendelkezdsre a lcrvezel drdemi meg[tiltsihez, a

b) A

vdle md nye k kilej r dsdhez.

jogosuh nevdnek is e-moil ciminek
vdlemdnyezett
kezeldse a
rendelet hatdlybalipdsitdl szdmltott I dvig tdrtinik. Az
adatkezelis mogdban fogl ja az emlitett ulatok gyfijtdsdt, tdrolistit, kdzzitdteldt,
felhaszndldstit is tiirldsdt is.

c) A beirkezetl vileminyek, o vileminyeTisre

d) A

t,ilemtnye:dsre .iogosultak szdles kardt drint6 rendelet-tervezettel kupcsolatos
vtlemiryek megismerdse irdekiben a Polgdrmesleri Hitatol lakossdgi .ftirumot
szervczhcl. "

A c) pontban foglaltakat az informiici6s <jnrendelkezdsi jogr6l 6s az inform6ci6szabadsrigr6l
sz616 201 1. 6vi CXll. tdr\,6ny szabAlyozza, ezdrl annak elhagyiisiira teszek javaslatot.
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8.

Az SZMSZ 26.

S

(7) bekezd6se szerint:

{A nemzel istigi 0nkormltnyzul okkal os.sze.faggd sben}
Sajdt szervezeti is miikaddsi s:ahdb,zotukot a jegtzd kihirdeti ds hatdlyosulisrit segiti.

A

nemzetis6gi <inkormiinyzatok szen ezeti ds miikctddsi szabiiyzata normativ hatiirozat
keretdben kertil elfogadrisra, e hat6rozatot nem kihirdetni, hanem kdzzdtenni kell, igy a
rendelkez6s megvriltoztatris6t javaslom a k6vetkez6 szdvegre:
,,Sajat szervezeti is miik\disi szabdlyzatukat

a

jegtz6 kazziteszi

ds hatdlyosul/tsukat

segfti."

9. Az SZMSZ 27. $ (9) bekezddse alapj rin:

,,A bizottsirg elndke ds tagia, a tandcsnok, a keriileti kiildatt megbizatdsa al6l mindsitett
tdbb s i gge l fe l me nt het 6. "
A keriileti kiilddft jogint6zmdnye

,,A

bizottsirg elnake

megszr..int, ez6rt a bekezd6s rljrafogalmazris6t javaslom:

ds tagia, a

tandcsnok megbizatdsa

al6l

mindsitett fibbsiggel

felmenthet6. "

lO. Az SZMSZ 27. $ (4) bekezddse 6s a 28. $ (2) ds (4) bekezd6se a kdvetkezokrol
rendelkezik:

,,A bizottsigot az elndk ktpviseli. Ttivolldtdben az tiltala megbfzott. ennek hidnydban

a
tag
helyettesiti.
bizotts(ig dltal vdlasztott kiltt,isel6
A bizottscigi iilist a bizolsltg eLndke h[uja Assze. Az elnAk kAteles tisszehivni u bizottsiig iildsdt
a bizottsdg tagiai egtharntudtinak irdsbeli kdrdsire, illetve .t polgdrmester indindnydra.

A bizottsltg tilisdt az elnttk. titolldtiben az ciltala megbizott kdpviseld bizottsdgi lag

vezeti.

Megbizds hidnyiiban a bizottsag dont oz elndk eseti helyettesltisirdl. "
Az idezett rendelkez6sek nem szabttlyozzirk azt a k6rd6skt rt, hogy az elnrik akad6lyoztatrisa
esetdn ki jogosult a bizottsdg cisszehivdsdra. Tekintettel arra, hogy a bizotts6goknak nincs
kiilcin szervezeti 6s mtikod6si szabrilyzatuk, ezdrt a miikcfddsiik sor6n a kdpviselo-testiilet
Az i.ilist lizenAt
SZMSZ-dI. illetre az Miitr'.-t kell alkalmazni 6s az Motv.44. r\-a szerint
tlaDo n beliili id1oontro oss:e kell hit'ni a tele- i.ildsi kdovisel1k ewnesre dlnek, a kdpviselSak. tulumint a kormdnyhivatctl vezet 0ta nek a testiileli lts dsszehivdsinak
testiilet bizottsii
. azaz a bizottsrig <isszehivrisrit a bizottsrig tagjainak
indokdt ttt rtalmaz6 intlitvdnvdra
egynegyede, nem pedig egyharmada kezdemdnyezheti, ez6rt ajavaslatom a k<ivetkezti:

,,A bizottsagi tilist a bizottsag elnAke, tdvolldtdben az dltala megb{zott kdpvisel1 bizottsitgi
tag hl:;ja assze. A bizottstig tilisdt 6ssze kell hfini a bizottsdg tagiai eg)neg/eddnek irdsbeli
kdrdsire. iIIette a polgcirntester inditt dnydru. "
Az SZMSZ 32. $ (1) bckezdds e) pontja szerint:
polgdrntesternek
a KtpviselS-testiilet miikodisdvel t;sszeftiggii feladalai kiiliinrjsen:
,,A
e) az iildst kot'et6 3 rutpon behil kezdemdnyezheti a kdpvisel6lestilleli dAfids iljabb
megtirgyulds(it. ha a donti.\l az Onkorntdnyzctt irdekeit sirtdnek tartia. ''
Ez a szab|lyozits nincs osszl.rangban az M6tv. 68. $ (1) bekezd6s6ben foglaltakkal: ,, Mdtv. 68.
(t) 4m ennyiben a polqtir mester a kiltt'isel61es tiilet dbntisil a helvi tinkorndnvzat drdekeil
strt1nek lurtid, uglandzon iigyben tt kiov i,se l6lesliilet iinfeloszlaldsit ri l sz616, valaminl a
e^, alkalomntll
70. r\ (1) hekczddsdbcn nre chuttirozott tlwben hozott ddntise kivdteldvel
kezdetninvezheti az ismitclt tdr cvaldst. A kezdem,ln vezdst az iilist kat,et(; hrirom naoon haltil
nt'tiilhutiu be, a khtv is a lt';- te s t iile t a henv itds napidl6l szdmitott lizendl naoon heliil
11.

I

4

t4wo;[te!! lpbbseceel dA4. 4 dAuldtt llddis v4erehqi]ltni Dem lehet, amis arr6l a kdpvisel1testiilet a meeismdtelt t/trgtalds alapidn nem dant.", ezdrt annak alfogalmazasat javaslom:
,,e) d M()tv. 68 S (l) bekezddsiben foglaltok ,gzerint az iildst kt)vetden kezdemdnyezheti a
kdptisel1lestiileti dt)ntds ijabb megtdrgyaldsitt, ha a dontdst oz Onkormdnyzar drdekeit
sirtt;nek tarti0. "
12. Az SZMSZ 32. $ (3) bekezd6s e) pontja alapjrin:
,,A polgdrmester egtes, egtdb jogkdrei:

e) gtakorolja az egtdb munkdltatdi jogokat az alpolgdrmester, a jegtz6

is az dnkormdnyzati

nti zmd nyv e ze td k te ki nte td be n ; "
A hat6lyos Motv. szerint: ,,Mdtv. 82. $ A pols{irmester piilydzat alapidn hatdrozatlan iddre
- nevezi ki a iegyzdt." . ig,v a polgdrmester a jegyz6 lelett valamennyi munk6ltat6i jogk<it
i

gyakorolja, ezdrt a rendelkezds megvdltoztatiisa szliks6ges:
,,e) gyakorolja a munkriltattii jogokat a jegyz6, valamint az egftb munkiltatdi jogokat az
olpolgdrmester ds az ankormdnyzati intdzmdnyrezetdk tekintetdben ; "

Az SZMSZ-tink nem taftalmaz szankci6t ,zral a kdpvisel6vel szemben, aki elmulasztja a
szemdlyes drintettsdgdt jelezni a hatdrozalhozatal el6tt. Ilyen esetben a kdpvisel6-testtilet diint
az drintett k6pviselo szavazdsb6l ttirtdnci kiz6r6srir6l. Az Mdtv. 49. $ (1)-(2) bekezd6se
6rtelmdben a szemdlyes drintetts6get be kell jelenteni, ha az iigy a k6pviselot vagy a kdpvisel6
kcizeli hozzitartoz6j6t szemdlyesen 6rinti. A kdzeli hozzittartozok a kcivetkezo szem6lyek: a
hdzastiirs, az egyenes6gbeli rokon, az Orcikbefogadott, a mostoha- 6s a nevelt gyermek, az
13.

cir<ikbefogad6-, a mostoha- ds a nevelosziilcj 6s a testv6r.
A szabrilyozdsi hi6nyossdg p6tl6s6ra a kcivetkez6 javaslattal 6lek:

szemdlyes drintetts(igre vonatkoz6 bejelentisi kdtelezettsdg elmulasztdsa esetin a
meghozolt hcttdrozatot vissza kell vonnL ds az iigtlet az drintettsdg ismeretihen megismdtelt
szavazdsro kell bocsdtani ilgy, hogy a mulasztd kipvisel1 az uj dontisfutzatalban nem vehet
rdszt. A bejelentdsi k()telezettsig elmula,sztdsa esetdn az irintetl kdpvisel1 tiszteletdijdt hdronl
havi id6tartomra 50%,-kal csokkenteni ke|\. "

,,A

l.

melldklete az Ugyrendi Bizotts6g feladat 6s hatiiskdrei alcim alatt az 5.
14. Az SZMSZ
pontban igy szabtly oz'.
,,Javaslatot tesz a polgdrmester ds az alpolgarmester illetmdnyemeldsdre is jutalmazdsdra;"

A kdpvisel6-testtiletnek a polgiirmesteri illetm6ny megiillapitrisa ter6n nincs mozgiistere, igy
ezt a rendelkezdst rijra kell szabdlyozni:

,,Javaslatot tesz az afitolgdrmesler illetminyemeldsdre, valamint
alpol gdr me s t e r j ut almazds iir a ; "

a polglirntester ds az

Az cisszefdrhetetlens6gi iigyekkel az SZMSZ szerint az Ugyrendi Bizottsrig fbglalkozik,
ugyanakkor az SZMSZ nem .jeloli meg azt a bizottsrigot, melynek a k6pvisel6 az
15.

<isszef6rhetetlensig megsztintet6se 6rdekdben tett lemond6 nyilatkozat6t 6tadj a. E hi6nyossiig
p6tl6sa drdek6ben az Ugyrendi Bizotts6g feladat ds hat6skordt tartalmaz6 rendelkez6seket
javaslom kieg6sziteni a kdvetkezok szerint:

Elliitla az t)sszeJlrheletlensdg megcillap[tdsdra irdnyul| kezdemdnyezi.s kivizsgtiltisiit ds
ennek eredminydrlil trijikozrarjct a Kdpvisel6-testiiletet. Az Osszefdrhetetlensdgi gekkel
kopcsolatban elldtja a Mittv. 37.! (1) bekezdisdben megiek;lt feladatokat, ozaz dtveszi a
,,

kipvise16t6l az dsszefdrhetetlensdget keletkeztet(1 jogviszony megsztintetdsdr6l szdl6 lemond6
nyilatktzatot; "
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16. Az SZMSZ 3. sz6m[ melldklete a kdpvisel6k 6s a nem kdpvisel6 bizottsiigi tagok
vagyonnyilatkozat-16teli eljdrrisrira vonatkoz6 szabiilyokat tarlalmazza, ezen szab6lyok kciz<itt
tdvesen az szerepel. hogy a nem kdpvisel6 bizottsrigi tagoknak az egyes vagyonnyilatkozattdteli kotelezetts6gekrol s2616 2007. dvi CLII. t<irvdny alapj rin kelt k6telezettsdgtiknek eleget
tenni, l.rolott e szemdlyeknek is az Motv. szerint kell a vagyonukr6l nyilatkozni. Javaslom
ez6rt. hogy a hatiilyos SzMSz i. melldklet6t dolgozzuk rit ugy, hogy annak 6. pontj6t tdrdljiik
- ez szol arr6l, hogy a nem kipviselo bizottsAgi tagoknak a 2007. 6vi CLII. tdrv6ny alapjrin
kell vagyonnyilatkozatot ter.rni -, mig az l. pontot - mely azoknak a szemdlyeknek a ktir6t
hatlrozza meg, akike az Mdtv. szerinti vagyonnyilatkozat-t6teli elidnis rendje vonatkozik egdszitstik ki a nem kdpvisclo bizottsiigi tagokkal.
17. Az SZMSZ l. fiiggelike lartalntazza a k6pviseki-testiilet iil6sdre iilland6 meghivottak
kdrdt, ezen elofrdsok normativ tartalmtak. ez6rt ffiggeldkben nem. csak nrellekletben
szabiilyozhat6k. Ene tekintcttel javaslom, hogy az iilland6 meghivottak n6vsoriit mell6kletben
6llapitsuk meg.
18. Kormrinymegbizott ur szakmai segitsdgnyrijtiisa keretdben felhivja a figyelmet az SZMSZ
fi.iggel6keinek naprakeszen tanasiira. eg6sz pontosan a Kulturiilis ds Sporl Bizottsdg hat6sk<ire

vonatkozdsiiban.

19. A szakmai segitsdgnyirj tds keret6ben drkezett lev6lben az szerepel, hogy az SZMSZ
kiegdszitdse sz[kseges a bizottsAgok tagiainak sz6miival, nem elegend<i a bizotts6gok
tagjainak ndvszerinti felsoroliisa. Emek drdekdben azzal a javaslaltat 6lek. hogy a bizottsagok
felsoroliisiit egdszitsiik ki a bizottsiig tagiainak szamiival:
,, Onkormdnyzati feladatok elldtitsdra, a kdpviseli)-lest leti dontdsek e16kdszitdsdre, a hivatrtl
ilyen irdnyti tevdkenys,!gdnek, vulamint a kdpvisel6-testtileti dontisek vdgrehajttisrinak
ellen6rzdsdrc, ct Kipvisel(i-tast iilet az aldbbi dllandd bizottsdgokat hozza ldtre:
cr) a het /6bdl dll6 Gazdascigi ds Pdnziig,,i BizottsdSot;
b) a hdrom kdpvisel6b(il dll(t Ug'rendi Bizottsdgot;
c) a hdt /t;bdl dll6 Egdszsdl4ligti is Szocirilis Bi:ol.sdgot;
d) a hlt.l6biil ill6 Kazneveltsi. I.fifisag- ts Gyermektddelmi Bizottsitgot;
e) a hit Jtibdl allo Kulturcilis 6s Sport Bizotrstigot,.
1 a hlt l6b(;l .ill(t Keriilet/c.ile,tztdsi- ds U:cmeltetdsi Bizottsdgot;
d a kilenc.fiibdl ill6 KOrnyezetvidelmi 6s Kdzbiztonsltgi Bizottsdgot;
h) az dt kipvisel6b6l all6 K|zbeszerzdsi Bizttttsrigot. "
20. Korm6nymegbizott ur javaslatol tesz leveldben a megalkotand6 rij SzMSz felhatalmaz6
rendelkezdsdnck pontos szovegcre is.

Ii. Erdemi 6szlevdtelek
Az SZMSZ 5. $ (5) bekczd6se igl hangzik:
,,A polgdrmesler kdteles rcndkivtili iildst asszehivni a kdpviseliik egynegtedtnek, brirmely
bizottsdgnak, vagy Budapest Fdvdros Kormdnyhivatala vezet(tOnek inditvlinydra- Az
inditvdnynak meg kell felelnie az ekiterjesztds oloki ds taltalmi szabdlyainak. Az indilvdnyt a
polgdrmesterndl kell cl6terjeszteni. A rendkivtili kdpvisel6lestiileti tilis karclezi;
osszehiitsdnak esetdben az indltvitny bedrkezisdt kAve6 10 napon beliilre kell uz iildst
kitfrzni. Nem ketl rendkiviili iilist osszehivni, hu az indinany bedrkezisdt6l szdmitott l0
1.
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napon behil rendes tildst tart a Kdptisel1-testiilet, kivdve, ha u rendes iilds idejdn a
rendkiviili i.ildsen tdrgtalandi beadvdny iddmillas miatt mdr okafogyottri vdlna. "
Korm6nymegbizott rir 6lliispontja az, hogy az Mdtv. vonatkoz6 rendelkez6seinek drtelmdben
a rendkiviili i.ilds kezdem6nyezdse sor6n egyetlen k6telezettsdge van a kezdemdnyez<inek.
mdg pedig az, hogy az inditv6nyban megjeltilje a rendkiviili iilds cjsszehiv6siinak indokrit, ez
az inditvdny azonban nem azonosithat6 az el<iterjesZdssel. Ebbol vdlemdnye szerinl az
kcivetkezik, hogy eloterjesZ6s kdszit6si k<itelezettsdg ebben az esetben nem irhat6 elo.
Nem 6rtek egyet kormiinymegbizott tr 6lkispontj6val, mert v6lemdnyem szerint, ha az
inditvrirry nem tartalmaz el6terjesztdst. akkor megalapozott ddnt6s az inditviiny taryyitban
nem hozhat6. Az eloterjesa6s egy nagyon fontos dcjntdst el6k6szito dokumentum. mely
tartalmaz minden lenl-eges informriciot az iigyben. tarlalmazza a pro 6s contra 6rveket, az
esetleges szakdrtoi vdlemdnyeket, a dtjnt6si alternativiikat. a tdmAban korribban hozott
hatiirozatokat, kapcsol6d6 iratokat. A kdpviset6k csak rigy tudj 6k az rilliispontjukat
kialakitani brimrely tdm6ban. ha az elobb emlitett informrici6kkal az til6s napj6t megeloz<len
m6r rendelkeznek, igy lehetosdgtik van a t6ma alapos iitgondoldsdra. a hatarozati
javaslatokban foglaltak mdrlegeldsdre. Fentiekre tekintettel csup6,n a hivatkozott rendelkez6s
iitfogalmaz6siira teszek javaslatot:
,,A polgdrmester kAteles rendkivi.ili tildst osszeh{vni u kipvisel1k egtnegyedinek' bdrmely
bizottsdgnak, vogy Budapest Fdvciros Kormrinyhivatala vezet6jdnek az iilds
el1terjesztdsben rtszlelezett indokat tartolmazd indlnirydra. Az ind[tvdnyt u
polgtirmesternil kell el1terjeszteni. A rendklviili kipvisel1-testiileti lis karclez(;
Asszehlvasdnak esetdben az inditvdny bedrkezdsdt kovetd l0 napon beltilre kell az iilist
kitiizni. Nem kelt rendkivtili ttlldst osszehivni, ha az indindny bedrkezdsit(il szdmitott l0
napon beliil rentles tildst tart a Kdpvisel1-testiilet. kivdve, ha a rendes iilts idejdn a
rendk[v ti tilisen largtaland1 headvdny iddmillds mialt mdr okaJbgyottlt vdlna "
2. Az SZMSZ 5. $ (6)-(9) bekezd6se a kcivetkezo rendelkez6seket tartalmazza:
.. (6) A potgdrmester Asszetetl wgi |itatott kdrddsek el1zetes megldrg,taldsdra kdpvisellilesliileti iildsnek nent min(is l6 munknirte kezletel hivhat i)sszeMunkadrtekczLet asszehivdsdra birmely ankormdnyzati kipviself, valamint az
a (8) bekezddsbe n .foglaltakra ./igyelemmel javaslatot tehet a
Ag,,rendi

(7)

Bizoltsig

polgrirmesternek. Az Ugrrendi Bizottsltg javaslatdrril a Ktpvisel6-test let vila ndlkiil,
azonnal, mindsltett ti)bbsdggel hatdroz. A munkadrtekezletet a Kipvisel1test let iildsdnek
berekesztdsdt kovel(ien, azonnali kezdissel kell megtarllni.
(8) Ha az UgX,,rendi Bizottsdg iildsin azt dllapitja meg, hog', az adott kdpvisel[itestiileti
iilds meghiv;jtiban szerepl1 valdmelyik el(iterjesztds az Motv., illetve agazati jogszabdly
alapjdn nem lartozik a Kdpviseld-tes let feladat- ds hardskArdbe. javaslatot tesz arra, hogt
azt a Kipv is e I 6 - t e s I []l e t munka i r t e kezle I e n tri r gya lj a me g
(9) A munkairtekezleten a polgdrmester is ajegyz1 rdszvdtele karclez6."
A hivatkozott rendelkez6sek a munka€rtekezletr6l sz6lnak. A korm6nyhivatal rilLispontia
szerint ez a jogintdzmdny amellett, hogy jogbizonytalansrigi k€rddseket is tartalmaz, nem
egyeztetheto dssze az M<jtv.-nek a kdpviselotestiilet mrik<id6s6r<il sz616 rendelkez6seivel.
Etben a k6rd6sben szintdn elutasitom Korm6nymegbizott tr iilkispontjiit, ugyanis
vdlemdnyem szerint a munkadrtekezlet jogintdzmdnye a demokr6cia kiterjesztdsdt jelenti,
tcibblet lehet<isdget teremt a k6pviselok szttmbra egy olyan t6m6ban val6 diskurdlasra, mely
tdma nem tartozik a k6pviselo-testtlet hat6sk6rdbe. Az Motv. szellemisdgdbol kcivetkezrien
az olyan tdmdban kdsztilt eloterjesztdst. mely nem tartozik a k6pviselci-testi.ilet feladat es
hat6skdr6be, nem lehet napirendre venni, azaz a t6miiban interakci6 a k6pvisel6-testiilet
til6se keret6ben nem folyhat. Ezzel szemben az SZMSZ-tinkben lefektetett szabdlyok szerint
egy ilyen tdma eset6n is lehet6sdge van a kdpvisel6knek az rilkispontjuk kiflejtdsdre, a
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v6lemdnyek titkdztetdsdre. Mindezek alapjitn az iddzett rendelkezds vriltoztatds ndlktili
fenntart6siira teszek javaslatot az u1 SZMSZ-ben.
3. Az SZMSZ 20. S (8) bekezddse szerint:
,,Visszavontnak kell tekinteni dzt az interpelldci6t, melynek megtdrgyaltisdndl az interpelldl6
kdpvisel1 nincs .jelen ds a megtdrgyalds elnapoldsdt nem kdrte. "

A szakmai segitsdgnyfjt6s keretdben drkezett lev6lben kifejtettek alapjttn az idezefi
rendelkez6s korliiozza a k6pviseloi jogok szabads6gat. Vitatom ed az e Aspontot, mert a
hivatkozott rendelkezds nem tartalmaz tiltAst arra vonatkoz6an, hogy a k6pvisel6 ne
nyrijthassa be tjb6l a ktivetkezo kdpviselo-testiileti til6sre viiltozatlan lorm6ban az
interpell6ci6j rit, igy a kerd6seire - id6vel viilaszt kap minden esetben. E rendelkezds
v6ltozatlan formriban tdrtdno iitvdtel6t.iavaslom.

A jogalkotrisr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. tdrv6ny 17. g-riban foglalt el6zetes hatdsvizsg6lat
osszefoglal6sa:

A v6grehajt:is felt6telei:
A tervezet az Onkormiinyzat sz.imara nem jelent tdbblet feladatot
A tdrsadalmi hatrisok tisszefogla16sa:
Jelentos tiirsadalmi hat6ssal nem jdr.
T6rsadalmi ktilts6gek:
A tervezet a t6rsadalom sz6m6ra nem jelent kctltsdget.
Ktilts6gvet6si hat{sok:
A tervezet tribbletkdlts6get nem eredmdnyez.
Eg6szs6giigyi hat{sok:
Nincsenek kimutathat6 egdszsdgiigyi hatrisok.
Ktirnyezeti hat:isok:
Nincsenek kimutathat6 kcirnyezeti hat6sok.
Rendeleti javaslat:

XVI. keriileti Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilete
megalkotja az Or.rkormdnyzat Szervezeti ds Miikod6si
Budapest Fovdros

Szabalyzatixol sz6l6 .../2017 . (......) dnkorm6nyzati rendeletdt.

(Elfogadrisa minositett sz6tcibbsdget ig6nyel az SZMSZ 18. $ (2)
bekezd6s a) pontj a alapj6n)

Hatrirozati javaslat:

Budapest Fov6ros XVI. kertilet 0nkorm6nyzat6nak K6pviselotestiilete nem 6rt egyet a Budapest F6v6ros Kormiinyhivatala
Korm6nyme gbizottj a 6ltal, BP/ I 0 1 0/002 5 6- 1 I 20 1 7 . ngy szitmon
tetl szakmai segitsdgnytjtAs 2.,3. 6s 10. pontjeban foglaltakhal.
Felkdri a polg6rmestert, hogy az egyet nem 6rtds indokiit is
tarralmrzo vzilaszler eler- toi dbh:i az 0nkormdnl zat Szervezeti
6s MLikod6si Szabilyzatdr6l sz6l6 dnkormrinyzati rendeletet
ktildje meg a korm6nymegbizottnak.

Hat6rid6: 2017. m6jus 31.
I:'elelos: Koviics Pdter polgiirn, ester
(ellbgad;isa egyszeni sz6tobbs6get ig6nyel)
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Budapest, 2017. m6jus 8.

{,
Kov6cs Pdter
polg6rmester
L6ttam:

)
n Ldszl o
jeg1z6

Mell6kletek:
1. Budapest Fdvaros Kormiinyhivatala Kormiinymegbizoltjfuak 8P11010100256-112011
sziimir levele
2. rendelet-tervezet
3. k6thas6bos viiltozat a fontosabb v6ltoztatiisokr6l a kcinnyebb 6ttekinthet6s6g drdek6ben

T:irgyalisra illet6kes bizotts{g: valamennyi bizotts6g
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BUDAPEST F6VAROS

KONITANynIVATALA
KoRMANYMEGBizoTT
Ugyiratsz6m: BPl101O100256-1 12017.
Ugyint6zor dr. Gy6ry Timea
OOll-?35-1747
gyory.timea.zsuzsanna@bfkh.gov.hu

Telefon:
E-mail:

T5rgy: Szakmai segits6gnyijtds a 1012011.(lV.20.)
6nkormanfzati rendelettel (SZMSZ) kapcsolatban

Melleklet: Hiv.

szim:

-

Ancsin L6szl6
Jegyz6 Ur r6sz6re

Budapest F6varos XVl. keraileti Onkormenyzat

Tisztelt Jegyz6 6r!

(a tovabbiakban: M6tu)
jogkorben
keret6ben vizsgeltam
pontj6ban
elj6rva,
c6lvizsgalat
biztositott
132.S (3) bekezd6s b)
Szervezeti
es M0k0d6si
Budapest F6v6ros XVl. Kerilleti Onkormanyzat K6pviselo{estulet6nek
Szabelyzajlit,l sz6l,6 1012011.(lV .20.) onkormanyzati rendelet6t (a tovabbiakban: SZIVISZ).

Magyarorsz6g helyi tinkormdnyzatair6l szol6 201'l- 6vi CLXXXIX. t6rv6ny

A vizsgalat elsodleges szempontjat az kepezte, hogy az 6nkormanlzat az M6tv.-ben rbgzitett szervezeti

es mukodesi szabelyzatban szabalyozand6 talgykorok vonatkoz6saban jogszeroen tett-e eleget

a

rendeletalkot6si ktitelezetts696nek.

Attekintve az SZMSZ-be foglalt szabalyokat - a fentiekre figyelemmel - az Motv. 133.S (3) bekezdese
alapj6n szakmai segits6gnyujt6s kereteben az alabbi megallapit6sokat teszem.

1.

Az alakul6 0l6s vonatkozesaban az SZMSZ 4.S-a az al6bbiak szerint rendelkezik'. ,,a Kepvisell'
testiilot az alaku16 il6set a vdla sztdst kbvet, 15 naoon belal taftia meq.[...1"
E szabalyozas a jelenleg hat6lyos Motv. vonatkoz6 rendelkez6s6vel ellentetes.

Az Motv. 43.g (1) bekezd6s6t az egyes onkorm6nyzatokat 6rint6 torv6nyek m6dosltas6r6l sz6l6
2014. 6vi LXXI. torveny s.S-a az Onkormenyzati valaszt6sokat kovetden m6dositotta, flgyeiemmel arra,
joger6s v6laszt6si
valasdasokkal osszeflgg6sben igenybe vett jogorvoslatok miatt
hogy
valasztas
,,eredmenyenek
vegeredmeny megallapitAsa elhizodhat. Ebb6l ered6en az alaku16 olest a
kell
megtartani.
k0vet6
15
napon
bel0l
pedig
v6lasztAsokat
a
kovet6"
es
nem
veasAt
Jbgerdssd

a

a

Az SZMSZ vonatkoz6 rendelkez6s6t a hatalyos joganyaggal 6sszhangba kell hozni

2.

Az SZMSZ 5.S-dnak (5) bekezd6se az alabbiak szerint rendelkelk:
,A polgermester kateles rendkivali al6st osszehlvni a kopvisel1k egynegyedenek, barmely bizofisAgnak,
vagy Budapest Fdveros Kormenyhivatala vezet,jenek indituenyera. Az indltvdnvnak mea kell telelnie az
etdterieszEs ataki 6s taftalmi szabetuainak- Az indituenvt a pobermestern€l kell el6terieszteni[...1"
E szabaryoz6s a jelenleg hat6lyos Mdtv. vonatkoz6 rendelkezesevel ellent6tes.
Az Mdtv. 44.S-a kimondja: ,,A kepvisel1-testtlet szakseg szerint, a szeNezeti 6s mlk,desi szabelyzatban
meghaterozott szdm1, de ,vente legalirbb hat iil'st larl. Az til,st tizen1t napan beruli id1pontra ossze kell

- '1364 Bp., Pt: 234. - Telefon: +36 (1) 896-2433- Faxr +36 ('l) 2374842
E mall: kablnet.budapesl@bfkh.gov.hu - Honlap: www kormanyhivatal-hu

1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.
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Llyii a telep|Esi

kepvisel1k egynegyedenek,

a

kepvsel1-testUlet bizotts^genak, vatamint a

kornAnyhivatal vezetdj'nek a testtlleti Es 6sszehivesdnak indoket brlalmazd indituenvara. Az inditvdny
alapjdn a test,le Al6st a poq1mester hivja Assze a testdleti iild-s indokenak, id1pontjAnak, helyszlnenek
6s napire ndje ne k mog hatdrozeseval. "

Az

ismertett jogszabalyhelyb6l adod6an megallapithat6, hogy

a

torveny

a

rendkivUti il6s

ir el6 a kezdemenyezok szamara
nevezetesen, hogy meg kell jelolni az inditvdnyban a rendkiviili iil6s

kezdem6nyezese kapcsdn egyetlen jogszab6lyi kdtelezettseget

garancialis szabalykent,

osszehivesenak az indok6t. Az inditvany azonban nem azonosithato az el6terjesztessel. Ebb6l eredoen
a fent idezeft SZMSZ rendelkez6sben foglaltakkal ellentetben el6terjesztes el6keszltesere vonatkozd
kotelezettseg sem irhato el6 a rendkivuli iil6s osszehlvasanak - az Mdtv.l6l elt6r6 - tovabbi feltetelek6nt.
Annak azonban nincs akad6lya, hogy az SZMSZ oly m6don rendelkezzen, hogy amennyiben a
kezdem6nyezok el6ter.iesztest is kiv6nnak csatolni inditvanyukhoz, akkor annak meg kell felelnie az
el6terjesztesekre vonatkoz6 alaki 6s tartalmi kovetelmenyeknek.
Az SZMSZ vonatkoz6 rendelkezes6t a hatelyos joganyaggal osszhangba ketl hozni

3.

Az SZMSZ 5.9 (6)-(9) bekezd6se a kovekezO rendelkezest tartalmazza:
"(6) A polgermester asszetett vagy vitatoft kqrddsek el1zetes megargyal6s6ra kepviselo-testileti iil,snek
nem min1sAl6 munkaedekezletet hivhat dssze.
(7) Munka'rtekezlet ,sszehivesAra bermely 5nkormdnyzati kepvisel1, valamint az Agyrendi Bizottseg a

-

(8) bekezd'sben foglaltakra figyelemmel - javaslatot tehet a polgdrmesternek. Az Ligyrendi BizotbAg
javash6rdl a Kdpvisel'.,esl1let vita nqlktil, azonnal, min,sitett tAbbseggel hat1roz. A munkaertekezletet
a K1pvisel1-testulet ttl4".s6nek berekeszt€set kovetden, azonnali kezdessel kell megtaftani.
(8) Ha az Agyrendi Bizottsdg ill€sen azt elapitja meg, hogy az adott kepvisel1lestileti til6s
moqhiv5ieban szerepl6 valamelvik el1teriesztds az Mdtv., illetve egazati jogszabAly alapjen nem taftozik
a Kepvisel1-testulet feladal es hafisk6rAbo, javaslatot tesz ana, hagy azt a Kepviseb-test1bt
fte ke zl ete n tA rq val i a me o.
(9)A munka,rtekezleten a polgdrmester es a jegyz5 reszvotele kablez6.''

m u n kae

Az idezett szab6lyoz6s kapcsen az alabbi kifogas tehetd:

A

k6pvisel6-testiilet szervezeti 6s mr.ikodesi szabelyzatet az Motv-ben rdgzitett keretek kozott
hatiirozhatja meg. E szerlnt a kepvisel6-testiileti m(kodes szinlere a testiJleti ril6s. [Motv.45-48.5] Ennek
keret6ben donthet a testulet arr6l, hogy egy adott el6teriesztes naplrendre vetelet etutasitja vagy a
k6rd€st napirend keret6ben tergyalja 6s hoz dont6st annak elfogadaser6l vagy elutasitaser6l.

A

az

6llo jegyz6konyvek alapjen
SZMSZ-ben rogzitett
jogalkalmaz6si
munka6rtekezlethez kapcsolod6
gyakorlatot is vizsgalva az alebbiak allapithatok meg.
Kormanyhivatal rendelkez6sere

A testulet egy adott k6rdes napirendr6l val6 ieveteler6l d6nt, maid ugyanezen d0ntes6ben a k6rdes
megtergyalasat munkaertekezlet keret6be utalja.

Azon l0l, hogy e jogint6zmdny szdmos jogbizonytalans6gi k6rdest is tartalmaz (pl. kepvisel6t terheli-€
r6szv6teli kotelezettsdg, a megtargyalt k6rd6s tov6bbi sorsa hogyan alakul, arr6l ki 6s milyen formeban
ddnt) az els6dleges jogi aggely azonban abban jeldlhet6 meg, hogy egy adott k6rdeshez kapcsol6d6
el6teriesztost az SZMSZ 5.S (8) bekezd6s6ben hivatkozottak szerint az N4otv-t6l eter6 f6rum kereteben a
' k,oviserc4esulet munkaqrtekezleton tdravalia meo."

Allespontom szerint a munkaertekezlet nem egyeztethet6 ossze a kepviselolestulet mukodesevel
dsszefi.lgg6sben az M6tv-ben rogzitett alapveto rendelkezesekkel [M6tu. 45-53.S], mindezek alapjen a
szab6lyoz6s feliilvizsg6latAt indokoltnak tartom.
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4.

Az SZMSZ 9.S (3) bekezdese szerint ,a 26rt Ul'sen a Kepvisetdiest1bt hgjai, a j^gyz6, a
nemzetis5gi sz6sz6l6, ha az Agy k1zvetleni erinti az adott nemzotis,gst, tav'bbe meghivAsa esetdn az
€rinteft es a szakertd vesz rdszt."
Az Motv. 46.5 (3) bekezd6s6nek rendelkez6se ertelmeben ,a zeft absen a kepviset,lesti)let tagjai, a

nem a keDvisel1-testAlet taaiai ktizt vehsztott alpobermester es a jegyz6, atiegvz1. alieavz1k. tovdbba
meghivesa eseten a polgermesteri hivatal vary a k'zds onkormdnyzati hivatal hgyintez'je, az erintett es
a szak6fi6 vesz r6szt. A nemzotis'ai 1nkormenvzat elndke kizAr,lag az eftah kepviselt nemzefiseqet
6intd iiav napirendi tdrgyaldsakor vehet r,6szt a zdrt iibsen.[...]"

Az Motv. a zdrt 0l6sen val6 resztvsvok koret a zart Ul6s coljat szolgeldan sz0ken hatarozza meg,
amelytol elterest nem enged, igy a resztvevok kor6t sem szokiteni, sem b6viteni nem lehetseges.
A hivatkozott SZMSZ el6irds eft6l elt6r6en szabalyoz, miutan hi6nvosan. illetve pontatlanul idezi az Motu.
46.$ (3) bekezd6s6ben foglaltakat, igy a nemzetisegi ilgyekben az erintett nemzetisegi elndk helyett a
nemzetisegi sz6szol6 r6sz6re biztosit jelenletet, tov6bbe szemben az Mdtu.-ben nevesitett kdrrel kiz6rja
a resztvevok soIebol az aljegyzot. Mindezekre tekintettel az id6zett SZMSZ szabelyoz5s m6dosit6sa
sziiks6ges.

Itt szeretn6m felhivni szives figyelm6t a jogatkot6sr6l sz6l6 2010. 6vi
Jat.) 3.S-5ban foglaltakra:

c

X. torveny (a tovdbbiakban:

azonos vagy hasonl, m6don, szabatlyozdsi szintenk€nt
-Az azonos vagy hasonl6
'lefuiszonyokat
lehet1leg ugyanabban a jogszab,lyban
kell szabalyazni. A szabelyozes nem lehet indokola anul
perhuzamos vagy tAbbszinfi. A jogszabdlyban nem ism6telhet6 meg az Alaptorv,ny vagy alyan
hgszabely rendelkez,se, amellyel

a

jogszabdly az A,lapt1rvdny alapj1ln nem lehet ettent,tes."

A Kuria e tergykort 6rint6en meghozott Kiif .5.0561201215. sz6mo hatarozata szerint a magasabb szint[i
jogszabalyban foglaltak sz6 szerinti etv6tel6re abban az esetben van m6d, ha az, az adott jogszabely
bels6 koherenci6jenak fenntartesa vegett indokolt.

5' Az SZMSZ 9.S (4) bekezdes6ben rdgziti, hogy ,,a zAd tillsen hozott hatArozatot nyilvenossAgra
kell hozni, kiveve. ha eqvedi hat6seai Aqvben ttirl6nt a hatiirozathozatal, avagy ha a nyituenoss1gra
hozatalt jogszabely filtja. "
A rendelkez6s azon fordulata, amely szerint nem kell nyilv6noss:igra hozni azon zeft Lll6sen hozott
hatirozatokat, amelyek
hat6s6oi iiovben' szijleftek, pontatlan megfogalmaz6st tartalmaz.
"eovedi

Az Motv. 52.S (3) bekezddse 6rtelm6ben ,,a vabszt1polgdrok - a zaft Abs kivdtel,vel - betekinthetnek a
kdpviselo-testalet e!5terjeszbsebe 6s llesenek jegyzdkonwebe. A kazdrdekA adat 6s kaz6rdekb6l
nyilv1nos adat megismerqsdnek lehefisAg zeft (tes taftesa esefdn /b biztosltani kell. A zed a6sen
hozoft kepvisel5lesfileti dt5des is nyilvAnos."

Az

l\4Otv. idezett szakasza ertelm6ben zert ul6s eseten

is biztositani kell a kdzerdeku vagy koz6rdekb6l
nyilvenos adatok megtekintes6nek a lehet6seg6t, igy az egyedi hatos,gi iigyekben szuletett dont6sek
tekintet6ben is csak az inform6ci6s dnrendelkez6si jogr6l 6s az informaci6szabadsagr6l sz6l6 2Q11. €vi
CXll. torv6ny (a tovabbiakban: lnfo tv.) alapjan szemelyes adatnak min6sul6 jnformdci6k vedelm6t kell
biztositani. A nyilvanossSgra hozatal al6l automatikusan, teljes mert6kben teh6t e ddntesek nem
emelhetok ki. Ezen jogi v6lem6nyt a Nemzeti Adatu6dehi 6s lnformeci6biztonsag Hat6sag is tiibb
6llasfoglal6seban kepviselte.

6. Az SZMSZ 12.S (2) bekezdes6nek megifogalmazesa alapj6n ,A javasolt napirendnek tehetosea
szarint ladalmaznia kell minden olyan el1terjeszte$, melyeket a kepvisel1-testUlet bizottsegai, a
kepviseldk vagy a hivatal tisztsegvisel5i legkes1bb az Ul6st megel1z1en tizenherom nappal eljuftaftak a
jegyzohdz, tovdbb1 az elAbrjesztds megfalel a 7.5 @-P) bekezdds el6irtsainak."
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Az Motv, 65-66. S-ai alapjan a polgarmester a k6pvisel6{estiilet elnoke, 6 hivja Ossze es vezeti az
iileseket, de az Motv. nem ad lehet6seget arra, hogy a k6pvjselo-testillet helyett dontsdn arr6l, hogy
melyek azok a helyi kozugyek, amelyek megt6rgyalasra a kepvisel6{estrllet ele ke(llhetnek,

Ebb6l ered6en azon el6terjesztaseket, amelyeket az arra jogosultak az SZMSZ-ben meghatzirozott
id6ben, formai 6s tartalmi kovetelmenyeknek nregfeleloen benyijtottak, a napirendi javaslatok kbze
m6rlegel6s n6lkiil fel kell venni. Az SZMSZ azon megfogalmaz6sa, amelynek ertelm6ben a napirendi
javaslatoknak csak ,19!98&gEei!t' kell tartalmaznia a megfelel6 m6don el6keszitett 6s beny0jtott
el6terjeszt6seket, nem biztositja kell6en, hogy az 6rintett t6rgykdr a k6pvisel6test0let ele kerul, igy e
k6rd6s t6rgyalhat6s6ga tekinteteben - a napirend meghatirozdsa soren - a kepvisel6{est[iletnek nincs is
lehet6sege dontest hozni.
Amennyiben az el6terjesztes megfelel az SZMSz-ben rogzitett formai kovete m6nyeknek, a polgdrmester
m6g akkor sem ddnthet a meghiv6ban val6 feltuntetes mell6z6s6r6l, ha annak napirendre v6tel6t
valamely okb6l nem javasolja, ez esetben is kizerolag a kepvisel6-testiilet jogosult donteni abban a
k6rd6sben, hogy az el6terjesztest targyalja-e vagy sem. A polgArmester a napirend targyaban csak

javaslatot tehet, nem donthet, mert d0nt6sevel elvonne

a

kepviselo-testiilet hataskor6t, hiszen

a

magasabb szintri jogszabalyok a hatAskOrtik gyakorlesara egyertelmr.ien a kepvisel6-testiiletet jogositjak
fel.

Az ,,Alapvet6 rendelkezesek" kdr6ben az Motv. 2.S (2) bekezd6se az alebbiak szetinl fogalmaz: ,A holyi
Ankormanyzes a helyi kAziigyekben damokatikus m6don, sz€les kOrA nyilvenossegot teremtve kifejezi
6s megval6sitja a helyi k1zakaratot " Az Motv. szab6lyozesa a helyi kozligyek demokratikus intez6se

kerdeseben megegyezik a mdr hat5lyon klvr]l helyezett, a helyi tinkormanfzatokr6l sz6l6 1990. LXV.
tdrveny (a tovdbbiakban: otv.) 2.S (1) bekezd6seben foglalt rendelkezessel, amelyre hivatkozassal a
Ktria dnkorm6nyzati Tanacsa Kdf. 5036/20'1216. szdmt hat6rozallban, az al6bbiakban id6zettek szerint
foglalt allast:

,,[...] a pobermester a napirend meghadrozesevd a k'pvisel,-testiilet eljdr6snak kereteit egyszemelyi
dontesset bafolyesoua. Effe az Otv. nem ad lehetdseget, az ellent'tes taru'ny'ftelmezes az Otv.2. 5 fi)
bekezd€se szerinti - a helyi kdz gyek demokratikus inezesdben megnyilvdnul6 k6zakarat - alapolv
serelmere vezetne, mivel a poqermester 6nelb dontasdvel akad4lyozhahe meg helyi kdziigyek
ke pv i se 161 e

stii I e ti m e gtd rg ya b s eL "

Fenti okb6l szrlks6gesnek tartom az SZIV1SZ hivatkozott szabalyozasanak feli.ilvizs96latdt 6s a
jogszabelyoknak megfele16 m6dositAsat.

7. Az SZMSZ 19.$ (1) bekezdese rtigziti, hogy ,,4__KEpy!Sp!9_!e.st!l!9! a tdrv6ny 6ltal nem
szabelyozoft helyi Hrsadalmi viszonyok rendezesere, tovdbbe t1rv€ny vagy fdverosi kozovlbsi rendelet
felhatalmazesa alapien. annak vegrehaj6 sera iinkorn anyzati rend e letet alkot."
Az Alapttirv6ny 32. cikk (2) bekezd6seben foglaltak 6rtelm6ben ,,Feladatkdreben elj4rva a helyi
\nkormenyzat tdrveny elbl nem szabdlyozott helyi tarsadalmi viszonyok rendez'sere, illetve tarvenyben
kapott felhatal mazAs abpjen

nyzati rendeletet alkat ;'

'nkorme
Tekintettel arra, hogy a f6varosi 6s a keruleti onkormanyzatok rendeletei egyenlo szintu jogfonasok, igy
nem lehet a FovSrosi Kdzgyiil6s rendeleteit a keruleti kepvisel6+estuletek rendeletein6l magasabb szintti
jogszabSlyoknak tekinteni.
Az Alaptorv6ny fenti szab6lyoz6set a F6varosi Kozgy0l6s 6s a keriileti 6nkormenyzatok rendeletalkot6sa
vonatkoz6seban az Motu. 25.$a r6szletezi, amely szerint ,,E tdrv6ny, tovdbbd az adott dnkormdnyzati
feladat meghaftrozeserd sz6l6 t5rveny hatdrozza meg, hagy rendelkezdsei vegrehajtdtsera a f6verasi
k,zgyabs yagy a f1verosi keraleti kepvisel6-tesrulet alkothat rendeletet ".

oldal 5 I 12

A Jat. 5.S (2) bekezd6se pedig kimondja, hogy a felhatalmaz6s jogosultja a.ioga szabalyozdsra masnak
tovabbi felhatalmazest nem adhat.
Mindezek alapj6n a keruleti 6nkonn6nyzat rendeletalkotesara a F6v6rosi Kozgyiil6s - a jelenleg hatelyos
jogszab6lyi rendelkez6sek alapjen - nem adhat felhatalmaz6st, tehAt e tekintetben sz[]ks6ges az SZMSZ
m6dositasa.

8- A

vizsg6lt SZMSZ 19.S (4) bekezdese akkent rendelkezik, hogy
rendelet akkor min
kihirdetettnek. ha a Hivatal htdefiEblejen 6s a honlapon egyardnt k'zzdtdtelre kerilt. Minden olyan
rendeletet, amely jelent1s, avagy pontosan be nom haarolhat' szemdlyi kAft 6rint, a kihirdeEsen tAl az
dnkormdnyzat lapjeban is meg kell jelentetni. Ha a rendelet hosszrisdga vagy me ekbbinek merete
miaft eg,szdben nem jelentethet1 meg, riividlteft dsszefogbl1t ke kesziteni 6s az ,jsegban kazraadni,
melynek taftalmaznia kell az arintetlak jogaha 6s kotelezeffsegeire vonatkoz6 legfontosabb szabAlyokat,
illetve a teljes rendelet megtekint,senek mjdjdt 6s helydt."

Az SZMSZ 46.S (1) bekezdese pedig 0gy sz6l, hogy ,,E rendelet 2011. mAjus 1. napjdn l6p hatdlyba.
Kihidetdse a hivatalban brten1 kifliggeszEssel Opa honlapon taftdn5 elhelyez,ssel !!g!!fi!. E rendelet
hiteles pAldenya a mell6kletekkel 6s f ggel'kekkel egyatt a Budapest FOvAros XVl. kerlle
Onkormanyzat Polg1rmesteri Hivabhban ugylaffogadesi id6 alatt, bv1bb{ az OnkormAnyzat hivatalos
internetes honlapj,n tekinthet, meg. A XVl. Kertileti
riividitett, 1sszefoglal, ismenefit kell rota
k6zz6tenni"

'jsdgban

-

tekintettel az ahhoz kotdd6 joghat6sokra

-

ki26r6lag egy helyen lehet, a
jogszabdly minden mas megjelen6si formaja csak kdzz6tetelnek min6sul. Ea tamasaja ale az M6tv. 51.S
(2) bekezd6se is, amikor kimondja.Az
rendeletet a k'pvisel1-te*Alet hivatalos lapjdban
'nkormAnyzati
yggy a helyben szokdsos - a szeNezeti
es m1kAdesi szabAlyzatban meghabrozott - m6dan ki kell
hirdetni. A sajAt honlappal rendelkez1 6nkormenyzat rendeletqt a honlapjen is k5zzdteszi-"
Jogszab6lyt kihirdetni

A fentiek alapjen a vonatkoz6 SZMSZ szab5lyoz6s m6dosit6sa indokolt,

9. Az

SZMSZ '19.S

(7) bekezdes c) pontja a kovetkez6k szerint

rendelkezik:

,A

be'rkezett

m 6nek kezel6se
lemdn
vebmenyek,
hatalvbalapasefil szemitoft 1 6via firtenik. Az adatkezel1s mageban foglala az emlitett adatok gyljtdset,
HrobseL kiizzdi,tel't, felhaszneMsa ds tcirldsdt,s. "
E szakasz kapcsan fel szeretn6m hivni a figyelmet az lnfo tv. 4.S (1) bekezd6seben rogzitettekre, amely

szerinl ,,szemelyes adat kizer5bg meghatArozott cdlbol,

jog gyakorasa €s kdtelezettsdg teljesil€se

drdekeben kezelhelo- tovabb6 az 5.S (1) bekezdes6re, amely alapjen:
adat akkor kezelhet1, ha
"Szemelyes
a) ahhoz az erintett hozzdjdrul, vagy
"

b) azt toNAny vagy - t6ru6ny felhatalmazdsa alapjdn, az abban meghat,rozott k1rben - helyi
6nkorm1nFat rendelete kazerdeken alapul6 celbdl elrendeli (a bvebbiakban: kotelezd adatkezel's)".
Jelen esetben az SZMSZ-ben riigzitett v6lem6nyez6sre jogosult nev6nek 6s e-mail cimenek, mint
szemelyes adatnak 1 even keresztul tortenO kezelesehez torvenyi felhatalmazes hiany6ban kizdrolag az

E

a

vonatkoz6 SZMSZ
kovetelm6nynek val6 megfelel6s
rendelkezesb6l azonban nem allapithat6 me9, amely kor|lm6ny indokolia a szabelyozes pontositas6t.

6rintett hozzdjarul6sival van m6d.

10. Az SZMSZ 20.S (8) bekezdese szerint ,,Visszavantnak kell tekintetni azt az interpelldci6t,
melynek a megfirgyalesAnAl az interpelel1 kepviserc nincs ielen 6s a megtArgyahs elnapo!1set nem
kdde-"
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Az id6zett rendelkezes ko ebzza a kepvisel6i jogok szabadsagat, ahogyan azt az Alkotmenybiroseg
6812009 (V1.24.) sz6mu dontdse is abt,masz1a.

Az Mritv 32.$-a az AB hat6rozatban r6gzltett otv. tO.5 (1) bekezd6srlve azonos m6don rogziti

a

kepvise16ijogokat es kotelezettsegeket, k6Aok a felvilagosites k6r6s jogat.
Az Motv. nem halerczza meg, annak form5jat, hogy a felvil6gositas keres milyen m6don ervenyesitheto,
ennek szabalyozAsSra a szervezeti 6s mr.ikod6sj szabelfzatban t69 teret kaptak az onkormenyzatok,

ugyanakkor tigyelemmel kell lenniuk arra, hogy a k6pvisel6i jogok gyakorl6sat ne csorbitsek. Az
Alkotminybir6sdg - tent hivatkozott hat6rozat6ban - hasonl6 szab6lyozdsi megoldds soren allapitotta
meg, hogy az alapvetden elientetes ,,a kepvisel'i jogokkal, hiszen nem a kdpvisel\i jagosuftseg
formet 6s kereteit, hanem 6ppen a jogosultsdg relaliv (az adott esetre vonatkaz')
'rvenyesitesi
kiiiresit,sdt, megsz1 nbEs,t szabdlyozza. "
A szervezeti 6s mukSd6si rendre vonalkoz6 rendeleti szabSlyozAs ,,a felvil6gositds-ketes formeinak 6s
reszletszabelyainak a megelbpit1sa soren rogzltheti, hogy a bvoll,v, kepvisel' eftat beny1jtaft
interpell1ci1 nem tArgyalhato (azt elnapoltnak kell tekinteni), de nem foszthatja meg a kepvisel1t aft6l a
jagatol, hogy a felvihgosttAs-k'rdsdre
vehszt kapjon."

'rdemi
Mindezek alapjAn k6rem a hivatkozott SZMSZ rendelkez6s feliilvizsg6lat6l

11. piz SZMSZ 26.S-a a nemzetisegi onkormdnyzatokkal valo egyuttmr.lk0desrdl rendelkezik, e
szakasz (7) bekezd6se r69ziti, hogy,,Sa/dt szeNezeti 6s mlk1desi szabdlyzatukat a ieovzd kihirdeti 6s
h atAlyo

su E sat seg iti.

"

Az idezett szakasz m6dosit6sat a Magyar Kozl<iny kiaddsdr6l, valamint a jogszabAly kihirdet6se sor6n
t0rt6nO 6s a k6zjogi szervezetszabAlyozd eszkoz kozzetetele soran tortend megjel6l6ser6i sz6l6 3212010.
(Xll. 31 .) KIM rendelet 13.S-eban 6s 15.9-6ban foglaltak indokolj6k:
,,13. $ (1) A normativ hatArozat megjelAl)se annak kdzzetdtele soren [...]"
,,15. S (1) A minasltett adatot nem taftalmaz1 kdzjogi szervezetszabelyoz6 eszk1zdk

bekezdds kiv6tel6vel

- a kibocsdtd szerv 6s a k1zjogi

,venkent egytdl kezdddden,
maghalerazni, fAggetle

A

n'l

zzet€tel
a kOzzetdtel mddjdt6l."
a

nemzetisegi onkormanyzatok szetuezeti

sorszem

- a (2)-(3)

szeNezetszabelyoz6 eszkdz tipusa szerint
szerint
nAvekv1 sonendben kell

6s m0kodesi szabelyzala a Jat. 23.S (2)

bekezdese
6rtelm6ben kdzjogi szervezetszabAlyozo eszkozkent normativ hat6rozat form6j6ban kertrl elfogad5sra.

A fent hivatkozottak

6rtelmeben tehet

a

nemzetisegi dnkormanfzatok szervezeti

es

m0k0d6si

szabSlfzatai nem kihirdet6sre, hanem kiizzetelelre kerillnek.

,2. A Kepviselo{estillet 2014. november6ben lefolytatott deregul5ci6s elj6r6sa sor6n hatalyon kivril

ielyezle az SZN/SZ keralleti kiilddttre vonatkoz6 25.S-at, azonban az SZMSZ 27.$-6nak (9)
bekezdesenek m6dosiEsa elmaradt, igy az lovebbra is tartalmaz a ker0leti k0lddttre vonatkozo
rendelkezest a kovetkez6k szerint: ,,,4 bizofisag eh1ke 6s tagja, a tanAcsnok, a keri)le kaldijtt
negbizatasa al6l minositett tabbseggel felme nthetd. "

A ,,kor leti kiild1tf )oginl6zmenye a jelerleg hatelyos iogszabelyi kornyezetben nem erte mezheto. A
2014. evi helyi onkormenyzat valasztasokat megel6z6en Budapest F6vdros onkormSnyzatanak
Szervezeti 6s Mukodesi SzabalyzatarOl sz6l6 11l2013.(1i1.18.) F6v.Kgy. rendelet (a tov6bbiakban:
F6v.Kgyr.) 14.$ (1) bekezd6s a) pontja lehet6seget biztositott arra, hogy a Kcizgy0l6s l6s6n 6lland6
tanacskozasi joggal a ,,kerAb onkormdnyzatok kiildOtte| teszJ. vegyenek. A Fov.Kgyr.-t a Budapest
F6v6ros Onkormanyzata Szervezeti es M0k6d6si szabelyzalercl sz6l6 5312014 (X11.12.) F6v.Kgy.
rendelet 68.S-a 2014. december 13. napjat6l hatalyon kivtll helyezte.
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Mjndezek alapjan

-

tekintettel az Motv.22.S (3a) bekezdeseben r6gzitett megvaltozott kozgyr.ilesi

osszet6telre is - indokoit a vonatkoz6 SZMSZ rendelkez6s javitesa.

,3, A bizotts6g eln6kenek helyettesitese tergyaban hozott szabalyoz6s tekintet6ben ki kell emelni az
SZMSZ 27.S (4) bekezd6st, amely a bizottsagi elndk kepviseleti jogkdrenek helyettesit6set rcndezi: ,A
bizottsdgot az elntjk kzpy!&!!. Tevoleteben az dltala megbizott, ennek hidnydban a bizoftseg eltal
v1lasztoft kepvisel1 tag he lyettesiti. "
Kapcsol6d6 rendelkez6se m69 a SZMSZ-nek a 28.$ (4) bekezdese, amely szerint,,,4 bizottsdg il6s6t az
elnAk, EvolEEben az Sltala megbizott kepvisel1 bizoftsegi bg vezeti. Megbizds hi1nyeban a bizoftsdg
d,nt az elnak eseti helyettesitasardl."
Nem tal6lhat6 azonban rendelkezes a bizottsag osszehivasara vonatkozo elnokijogkor helyettesites6r6l.
El6fordulhat olyan eset, amikor a bizottseg elnoke oly m6don akaddlyoztatott, hogy az Ul6s osszehiv6sa

kivtil nem 6ll m6djdban Ez esetben az iil6s osszehiv6sdra .jogosult szem6ly6nek
meghaHrozesa hidnydban az adott bizottsag mUkodese - az akadAly megsz(n6seig - ellehetetlenLil.

dnhibejan

Fentiekre tekintettel a jogh6zag p6tl6sa szukseges.

SZMSZ 28.S (2) bekezdes6ben r6gzitett
szabelyozast, amely szerint ,A bizoftsdgi al6st a bizoftseg ehdke hlvja ossze. Az eln6k k'teles

14.lovebbi 6szrevetelkent kell megemliteni

6sszehivni a bizottsAg
indltvdnydra."

iil'set a bizottsdo taqiai

az

eavharmaddnak irdsbeli kdrestire, illetue a polg^rmester

mlkddqsdra, nyilvenossegera,
A N4otv. 60.S-a alapjen ,A bizotts,q til'senek 6s
hatdrozatk6pessdgere 6s haterozathozataldra, ddntds€nek vegrehalesara, a bizottsag tagjainak
kizerasera, a bizotbAg leser1l k,sziteft jegyzdkanyv tadafuera a kepvisel1lestllete vonatkoz6
szabelvokat kell meqfelel1eD alkalmazni t...r
A Motv. 44.Sa kimondja, hogy ,,[...] Az Al6st tizenOt napon belali id5pontra 6ssze kell hivni a telephl,si
k6pvisel5k eovneovedenek. a kdpvisel1-testtilet bizoftsegenak, valamint a kormenyhivatal vezetAjenek a
lesfriiefi ril6s dssz6h ivdsanak indokdt taft al maz6 ind itvanvera. [...]"

Az 0l4s 6sszehiv6senak meghatarozoft szam( k6pvisel6 Sltali kezdem6nyezese olyan jogosults6g,
amelyre vonatkoz6an garancielis elemnek tekinthet6 a fent iddzetl torv6nyi szab6ly, tehet az SZMSZ
nem haterozhat meg a kepvisel6kre nezve szigorubb szabalyt.
15. Az SZMSZ 32.S (1) bekezd6s e) pontja a polgermesternek a kdpvlsel6+estulet m0k0des6vel
kapcsolatos hat6skdrei kSr6ben r6gziti, hosy ,[...] az abst kovet6 3 napon belal kezdemdnyezheti a
serfinek tartja."
kdpviset,,lesrutefi ddnt6s Ajabb negtdrgyabseL ha a dontdst az 5nkormdnyzat

'rdekeit
Ezzel kapcsolatosan az Molv. 68.5 (1) bekezd6s6nek megfogalmazdsa igy sz6l, hogy ,Amennyiben a
pobermester a kepvisel1lestatet dantosdt a helyi ankormanyzat qrdekeit sdft1nek tafiia, ugyanazon
agyben - a kepvisel5-tesfilet 1nfeloszlatdsdr1l sz6l6, valamint a 7a.4 fi) bekezdeseben meqhaftrozott
tiavben hozott dtint'se kivAtel'vel - egy alkalommal kezdemenyezheti az ismebft 6ryyal6st. A
kezdemenyezest az l6st kavet1 herom napon belal ny{tjthatja be, a k€pviserc-bstiilet a beny(tit1s
napj,t1l szenitott tizenot napon bel1l nindsiteft tobbs'ggel dont. A dontest addig vqgrehaitani nen
lehet, amig arr6l a kdpviseblestiilet a megismeteft tArgyahs alapjdn nem dAnL"
A k6t rendelkezes egybevetdse alapjan meg5llapithato, hogy az SZMSZ id6zett meghat6rozasa egy, az
Mdtv szabelyozAsanak pontatlan - a kiv6teli szabdlyt mellozo - megism6tl6se, amely jelen formdjaban a
Jat.z.S-ba utkozo jogbiztons6got sert6 szaberyozast eredm6nyez. A hivatkozolt SZMSZ rendelkezds
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a fentebb hivatkozott Jat.

3.S-ban megfogalmazott

kovetelm6nyekre.
16.

Az SZMSZ 32.S (3) bekezd6s e) pontja a polg6rmester egyes, egyeb jogkorei tekintetdben
az eav6b munkelbbi ioaokat az alpobAmester, a j9gy7! 6s az

kimondja, hogy ,,gyakorolja
6n

korm

e n yzati i n te z m 6 n

We z etO k

te ki ntet6 be n:

"

A jelenleg hat6lyos Motv. 82.$-a 6rtelm6ben ,,a pobermester - pelyezat alapjen haftrozatlan iddre nevezi ki a jegyz1t'. E rendelkez6s 6rtelm6ben tehat a .iegyz6 felett nem csak az egy6b munkdltat6i
jogokat, hanem valamennyi munkaltat6ijogosituanyt a polg6rmester gyakorolja.
Erre tekintettel indokolt az SZMSZ 32.S (3) bekezdes e) ponti6t

a hat6lyos tdrv6nyi

szabAlyoz6ssal

6sszhangba hozni.
17.

A

kepvisel6 6ltal szem6lyes €rintetts6g6re vonatkoz6 bejelentesi kotelezettseg elmulasa6sa

eset6n alkalmazand6 jogk<ivetkezm6nyek tekinteteben az SZMSZ 18.S (4a) bekezddseben kizar6lag a
meghozott d6nt6s tekintet6ben tartalmaz rendelkez6st, az ezen kotelezetts6g6t elmulaszt6 kepvisel6vel
szemben nem:

A (4) bekezd6s szerinti szemAlyes 6rinteftsegre vonatkozd bejelenesi kAblezetts6g elmulasztesa
esetdn a meghozott habrozatot vissza kell vonni, es az Agyet az 6rintetts6g ismsrat€ben megismAblt
szavazAsra kell bocsetani (tgy, hogy a mulaszt1 kdpviselA az ij ddnteshozatalban nem vehet reszt."
,,(4a)

Az Motv. 49.S (1) bekezdese Ugy rendelkezik, hogy ,,A k€pvisell-te*Alet ddntdshozataldbdl kizerhat6 az,
akit vagy akinek a kOzeli hozzAtaftoz5jet az Agy szemdlyesen 6rinti. Az ankormenyzati kepvisel1 kAteles

bejelenteni

a

szem6lyes 6rinte$seget.

A

kizeresr'l

az

+rintett aokormanqati kdpvisel,

kezdemdnyezdsere vagy bermely dnkormenyzati kepvisel6 javaslatdra a k6ovisel1-testi.ilet ddnt. [...]"
Ugyanezen .jogszab6lyhely (2) bekezd6se ezzel osszefiigg6sben pedig kimond.ia ,,4 k4pvisel1-test let
szervezeti 6s m1kadesi szabalyzahban meghat,rgze a szem6lyes €rintet66gre vonatkozo beielentdsi
kiite I e zeft se q e Im u I a szt e se n a k ioq kdve tke zm 6 n ve it. "

A bejelentesi kotelezetts6g tehat normativ m6don szabAlyozott,6s ennek elmulasaasa esetere
- figyelemmel az Motv. idezett jogszabalyhely6ben foglalt egzakt felhatalmazasra - a kepvisel6-testi.ilet
koteles valamilyen szankci6t, hetranyos jogkovetkezm6nyt kilat6sba helyezni.

A jogkovetkezm6nyek megha6rozesenak kereteit a Motv. 33.Sa adja meg (az SZMSZ ezen nem
terjeszkedhet tfl), amely szerinl ,Az e torvenyben meghaterozott katelezettsegeit megszego
kapvisel1 megAllapltott tiszteletdljitt, termeszetbeni juftaEs a repy69lA:le$liil4 - a
'nkormenyzati
szervezeti 6s mAkadesi szabAlyzafiban meghaarozottak alapjen - bgfeljebb tizenk,t havi id1taftamra
cs1kke ntheti. meqvon hatia. [...]"

Az Motv. 33.5-a teh6t egy szabalyozasi keretet hataroz meg a tiszteletdij 6s term6szetbeni .iuttat6sok
megvonas6nak maxim6lis m6rt6kere vonatkozoan, 6nmag5ban nem hatarczza meg az alkalmazand6
joghekenyt. Az Mdtv. 33.S-eban foglalt t6rv6nyi felhatalmazas szerint a megvon6s, cs6kkentest merteket
tartalmaz6 normet az SZMSz-ben kell rogziteni.
Jelenleg e szabalyozasi hirnyossag tekintetben mulaszt6sos torvenysertes all fenn, amelyet orvosolni
sziiks69es.

I

18. Az SZMSZ 1. sz6mri, a bizottsdgok ktiziis hatAskdrei cfm0 melldklete az Ugyrendi Bizottsdg
feladat 6s hataskdrei alcim alatt rogzitett 5. pontja a kovetkezok szerint szabalyozl
,,Javaslatot tesz a ooloermester 6s az alpolgermester illetmenvemel6sre 6s iutalmaz6s6ra."

oldal9l12
E rendelkez6s azon fordulata, amely ,,a polgdrmester iehenyenek emel6sdre" ir6nyul6 javaslatra
vonatkozik ellentetes a magasabb szintU jogszabelyban foglaltakkal.

Az

6nkorm6nyzatok tisztsegviseloinek dijazesara vonatkoz6 r6s2etszab6lyokat

az M6tv. 6s

a

kozszolgabti tisztvlsel6kr6l szOl6 201 1. 6vi CXCIX. t0rv6ny tartalmazza.
A keriileti polgarmesterekre vonatkozoan az Mtitv. 71.S (2) bekezdese az alebbiak szerint rendelkezik:
,,A megyei jogi v1ros pobArmestere, a f,v4rosi kerlleti Ankormanyzat polgermestere megbizabsdnak

a k5zponti
id1taftamera havonta illetmenyre jogosult, amelynek osszege megegyezik az
esArOl sz1l6 t1Ndnyben
elamigazgabsi szervekrdl, valamint a Kormeny bgjai 6s az ellamtitkerok jogA^llamtftkArnak

neghatArozaft alapilletnenyebdl, illetmenykiegeszlEseb1l

ds

vezetdi illetmenypdtldkebd all6

illetm' nydnek osszeg1ve 1. "
E rendelkezes k6gens, a polgermesteri illetmeny megdllaplt5sa teren a kopvisel6testilletnek nincs
mozgestere, igy az illetm6ny jogszabalyban meghatarozott m6rteket6l val6 elteresre (emelesere) a
kepvisel6{esttrletnek nincs lehetosdge.
A fentiekben foglaltakra figyelemmel, az id6zett normaszoveg m6dositasa szliks6ges

aa a

bizottsagot, amelynek teszerc
19. Az SZMSZ nem jeloli meg
6rdek6ben
- lemond6 nyilatkozatet etadja.
megszilntetese
tett
6sszefdrhetetlens6g

a

kepviseld

Az SZMSZ 1. szemi, a bizottsdgok kdzos hat6skorei cimfi mell6klete az Ugyrendi Bizotts6g feladat 6s
hat6skdrei alcim alatt rogzitett 9. pontja a kovetkezok szerint szabelyoz: ,,Ell6tja az 6sszefdrhetellensdg
negehpftAsAra irenyul' kezdemenyezes kivizsgehsAt es ennek eredmenyerdl bjekoztatia a Kepvise16-

tesfiletet;"
Az SZMSZ id6zett szakasza az dsszeferhetetlens69i iigyekkel 6sszefiiggesben nem tesz marad6ktalanui
eleget az M6tv. 37.S (1) bekezdeseben foglalt felhatalmazasnak, miutan nem derlil ki egyertelm0en, hogy
a nevezett bizottsdg r6sz6re kell-e a kepviselonek az osszeferhetetlenseg felold5sa drdekeben tett, a
jogviszony megsz0ntet6ser6l sz6lo lemond6 nyilatkozatet 6tadnia, (Az SZMSZ egyeb szakaszal sem
tartalmaznak idevonatkozo rendelkez6st.)

Az Mov. 37.S (1) bekezd6se szetinl: ,Az 1nkornenyzati k'pviselo az dsszef€rhetetlensegi okot a
megv'lasztesebl vagy az AsszefqrhetetlensAgi ok felmeril6setAl szdmitoft harminc napon belil k6teles

megszintetni. Amennyiben jogszabAtyban meghatArazottak szerint

nem /ehets6ges

az

\sszeferhetetlensegi ok atapj1u! szolgAl1 jogviszony harminc napon bolAl t6ft0n6 megsziintet5se, akkor
az ,nkormenyzati kepvisel1 eltal bft es a iogviszony megszuntees'r1l sz1l6, az arra iogosuft eltal
kesban meger5sitett

fuazafinak

a

SI

tba

bizoftsea nak tdden1 Ataddsdt az dsszeferhetetlens, g megszlnb6senek kell tekinteni."

Az ismertetett jogszabalyhelyb6l lathat6, hogy fdszabaV szerint az Osszef6rhetetlenseg megsziintetesere

30 nap all a kepvisel6k rendelkezes6re, ellenkez6 esetben dsszef6rhetetlensegi eljaras lefolytaEs6t
kovetoen a kepvisel6k elveszitik a mandAtumukat. Az osszef6rhetetlens6g megszljntet6s6t eredmenyezi

az is, ha a kepvisel6 fenti torv6nyi hatSrid6n belul az osszeforhetetlenseget eredmenyezo jogviszony
megszi]ntet6s6re irSnyul6 lemond6 nyilatkozatet el.iuttatia az onkormanyzathoz.
l\,{<itv. 37.S-5ban megjelolt jognyilatkozathoz joghat6s f0z6dik, amely befoly6solja a k6pviseloi
mandalumol, igy e kor0lm6nyre tekintettel - a iogalkot6 kifejezett szenddka szerint - k6tseget kizer6an ki

Az

kell derUlj6n az erintett szemera, hogy mely bizotbaghoz kell forduln,a az ilyen tartalm0
jognyilatkozataval. Mindezek alapjen a lemond6 nyiiatkozatot befogad6 bizottsAgot az SZMSZ-ben
egyeftelmUen meg kell jelolni.
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A vizsgalt szMSZ szabalyozSs nem fogalmaz egyertelmuen, mivel az dsszef6rheteflensegi

ugyek
kjvizsgelasdra szlkiti az adott bizottsdg feladat 6s hataskor6t, hienyoss6ga 6s pontatlansdga miatt nem
feld meg a Jat. 2.$ (1) bekezd6seben foglalt normavilagossagot erint6 jogszabaly-atkot6si kivanalomnak,

amely szerint: ,,a jogszabelynak
tadalom mal ke ll rend el keznie

a

clmzettek szemera egyeftehden qftelmezhet' szabAlyaz\si

".

20, Az SZMSZ 3. szamri melleklete tarlalmazza a Budapest F6varos XVl. keruleti onkorm6nyzat
kepvisel6inek 6s nem k6pviselo bizoftsagi t6gjainak vagyonnyilatkozalt6tellel kapcsolatos eljer6s rendjet,
amelynek 6. pontja szerint ,,A Budapest F,vdros XVl. keriileti Onkormilnyzat Kepvisel,lesttiletdnek

e and6 bizoftseqainak nem onkormenvzati kopviselo taaiaia k1ls1s bizotts^oi taoo4 vonatkoz|
27 adwo< w^dn^hhwibt!/^
l-t',lali ki;tala,a tt
ezetts6
ktbl szdl6 ,on7
6vi CLll. torvenv szabdlvozza. E firveny ,ftelmdben a ktils1s bizottsAgi tagok k'tevenkdnt j1nius 30-ig
kablesek vagyonnyilatkozatot tenni. Egyebekben a kalsos bizoffsagi hgokra az ,nkormenyzati
kepviselAkre vonatkoz' szabAlyokat kell alkalmazni."
E rendelkezes nem felel meg a hatalyos jogszabalyokban megfogalmazolt kovetelm6nyeknek.

Az Motv. rendelkezesei alapjan megallapithat6, IMOtv.s7. S (1) bekezdose] hogy a k6pviselo 6s nem

kepvisel6 bizottsagi tagok jogai 6s kOtelezettsegei a bizottsdg ul6s6n megegyeznek. Ez a jogszabalyhely
egyben arra is utai, hogy a nem k6pviset6 tagok is - a k€pvisel6kkel megegyezo m6don - tev6kenyen

r6szt vesznek az egyes Ugyek el6keszit6seben, megtergyalaseban, erdemi eld6ntes6ben, tehat
ugyanolyan pozici6t t6ltenek be, ugyanolyan feladatot letnak et, mint a kepvisel6 bizotts6gi tagok.

Fentiek alapjan a bizotlsegok nem k6pvisel6 tagjait nemcsak az onkormenyzati kepvisel6vel azonos
jogok illetik meg, hanem azonos kotelezettsegek is terhelik; a bizotbegban ellatott feladataikat, az ott
folytatott levekenys6giiket tekintve semmif6le megklilonbdztet6st nem alkalmaz a torveny.
Mindezekb6l - az M6tv. rendszertani 6rtelmez6se mellett - osszess6g6ben arra a kovetkeztet6sre lehet
jutni, hogy a bizotts6ook nem k6pvisel6 taoiainak az MOtv. exoessis verbis el6irasai n6lkul is az MOtv.
n

t6teli kdtel

ti

ke

selokre

kna

lel6 va

6ll fenn.

Ezt az ertelmezest temasztja ald a vagyonnyilatkozat-tetel jogint6zmenyenek c6lja is. A t6rv6ny
indokolesaban leinak szerint az Motv. a helyi kozp6nzekkel val6 felel6s gazd6lkodes, ezaltal a koz1lel
tisztasagenak biztositasa 6rdekeben tartalmazza roszletesen
onkotmenyzati kepvisel6k
vagyonnyilatkozat-teteli el.jeres6ra vonatkoz6 rendelkez6seket. Mivel a bizottsegok nem kdpviselo tagjai

az

mindennemri megkulonboztetes nalkul ugyanugy r6szt vehetnek a bizottsag munkaja soran a helyi
kozp6nzekkel kapcsolatos d6nt6sek meghozatal6ban is mint a kepvisel6 tagok, igy a koz6lei
tisztasag:inak biztositasa 6rdek6ben eseti.ikben is ugyanaz a joga kot6i c6l fogalmazddik meg mind a.
vagyonnyilatkozalt6teli kotelezettseg, mind a vagyonnyilatkozalfotmAa, tartalma vonatkozes6ban.
IVindezekre tekintettel a vonatkoz6 SZMSZ szab6lyoz6s m6dosit6set szoks6gesnek tartom

21. A kepvisel6-testiilet iiEsere alland6 meghivottak jegyzdke cirnii t. sz6mi fugget€k az atdbbi
normat[v rende]kez6seket tartalmazza:
,A zeft Absi napirendek ebterjesztdseit is meg kell kUldeni:
1
Budapest F1veros Karmenyhivatalatnak vezetoje (ig6nye eset'n papiron).
Az Alasre meghiv6t 6s keres esetdn a nyilt itl'si el1terjesztdseket kell kUldeni: [...],'

.

A

jogszabaly tervezet6nek

a

megszdvegezes6re vonatkozo Sltaldnos kovetelm6nyeket

a

jogszabalyszerkeszt6sr6l sz6t6 61/2009. (X11.14.) IRM rendelet (a tov6bbiakban: IRM rendelet) l. fejezete
taftalmazza, amelyek 3.S (1) bekezd6se kimondja, hogy a jogszab6ly normativ tartalm0 rendelkez6seit a
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jogszab6ly szakaszai 6s mellekletei tartalmazzak. A fentiekb6l kovetkez6en tehAt nem foolalhat6 a
ioqszabdlv fiiqoelekebe norrnativ tartalmu rendelkez6s. ltt kell megjegyezni azt is, hogy a ftggel6k nem
r6sze a rendeletnek, igy annak modosit6sa sem minosill rendeletm6dosltesnak.

22. Az SZMSZ 5/A. sz6m[ fiiggel6ke lafialmazza az egyes 6lland6 bizotts6gokra atruh6zott
hateskordk jegyzek6t. A frjggel6k szerint a kolts6gvetesi szervk6nt mr.ikod6 Corvin Muvel6desi hez
szervezeti es m(k0d6si szaberyzala j6vahagyAsanak .joga a Kulturalis 6s Sport Bizoftsag jogk6re,
amelyre vonatkoz6an az aldbbiakra hivom fel a figyelmet.
Az 6llamh6ztartasr6l sz6l6 2011. evi CXCV. torveny (a tov6bbiakban: Aht.) kor6bbi rendelkez6sei szerint
az cjnkormanyzati kdlts6gvetesi szerv ir6nyitesi hataskoreit a k6pvisel6{estiilet, mint ir6nylt6 szerv
gyakorolta egyes, megnevezett hatdskordk (gazdasegi vezetovel kapcsolatos munkeltat6i jogositvenyok;
jelent6st6telre, besz5moi6ra val6 kdtelez6s) kiv6tel6vel, amelyeket a polgarmester hateskdr6be utalt.

Az Aht. 2015. janu:ir 1-jet6l hatSlyos 9/A.$ (1) bekezdese 6rtelmeben azonban a kdltsegvet6si szervek
valamennyi, az Aht. 9.5-aban felsorolt iranyitasi hat6skor6t - tOrveny vagy kormenyrendelet eltero
rendelkezese hienyaban - az uanyil' szerv vezet6je gyakorolja, aki az allamhaztartelsrol sz6l6 torvdny
vdgrehajt6s6r6l sz6l6 368i2011. (X|1.31.) Korm. rendelet 1. mell6klet lU1.a) pontja alapj6n a helyi
6nkorm6nyzat eltal irenyitotl kolts6gvet6si szerv eseteben a polgarmester.
A vonatkoz6 tdrv6nyi rendelkezdsek szerint az Aht. iiltalenos hat6skor-gyakorldsi szabelyait6l elteroen a
k6pvisel6{estiilet hat6skorebe tartozik:
- Az Aht. 9.S a) pontia szerinti k6lts6gvet6si szerv alapitasa, ;ilalakitdsa, megszlintetese, valamint ehhez
kapcsol6d6an az alapit6 okiral [V1dtv. 42.S 7. pont].
- Az Aht. 9.S c) pontjeban foglalt, a kolts6gvetesi szerv vezet6jenek kinevez€s6re (megbiz6s6ra),
felmentesere (megbiz6s visszavon6s6ra) i16nyul6 jogosultseg. [[il6tu. 42.S 2. pont].

Az egyes agazati tdrv6nyek altal6nossegban utaljak a fenntart6,.jelen esetben a kepvisel6testillet
haEskdr6be mind a szakmai jelleg0, mind a kOtsegvet6si tipus0 hataskor6ket, azonban az
allamheztartds 6nkormanyzati alrendszer6re is vonatkoz6an az Aht. raszletszabalyait kell alkalmazni.
Mindezek alapjan az nnt.O. 5 b) pontjaban nevesitett, az 6nkormenfzati kolts6gvetesi szervek szervezeti
6s m0k0desi szabelyzala jdvehagyasanak jogk6ret a polgarmester gyakorolja, amely altal nem tadozik a
kepvisel6{estiilet dont6si kornpetencl6j6ba a hataskor telepitese.

23. piz SZMSZ 27.g (3) bekezdese rogziti, hogy "1-../ Az ellando bizotls6ook taoiainak n6vsor6t e
rendelet 3. szdm0 frl

e larlalmaTza

-"

Az Motv. 57.S (1) bekezd6s€ben foglalt kitetelnek - amely szerint ,,a kepvisel5-testiilet szervezeti 6s
nUkadqsi szabelvz at4ban habrozza m eg bizoftsegait, a bizoftseqok taoiainak szemeL a bizottsegok
feladat- 6s hateskar1t, m1kadesak alapvet, szabalyait" - az SZMSZ szabAlyozisa nem felel meg,
minthogy a bizottsagok tagjainak sz6ma nem kertilt meghat6rozasra a rendeletben, az SZMSZ 3.

f

ggel6ke csak a tagok neveinek felsorolesat tartalmazza.

Fentiek alapjan az S.ZMSZ kieg6szit6se szUks6ges a bizottsagok tagjainak sz6m6val, mivel az IRM
rendelet 3.S (1) bekezd6s6re figyelemmel - amely szerinl ,,a jogszabdly normativ tattalm0 rendelkezdseit
a jogszabdly szakaszai 6s mellekletei tartalmazzdk'- a ftlggel6k nem min6s0l normativ tartalomnak,
ezert a fenti kerd6st az SZMSZ t6rzsszoveodben vaqv mell6kleteiben o6tl6lao sztiks6qes szab6lvozni.
A fent kifejtettekkel azonos jogi 6rvek alapjan kifogasolhat6 az SZMSZ szabevozesa az 6truhezott
hateskorOk jegyz6ke vonatkoz6s6ban.
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kdpvisel1+estalet a mAkddesenek rdszletes
Az Mt5tv. 53.$ (1) bekezd6s b) pontjeban foglaltak szerint
szabelyait a szeruezeti es mlkadesi szabAlyzatr1l sz6l6 rendolateb€n hat,rozza mea. A k6pvisel6testulet a szervezeti 6s m1kad6d szabdlyzatr'l szdl6 rendeletben rendelkezik:
b) a k€pviselhtestti let ,truhezafi hafi sk5rcine k felsorcb sdr6l : "
E torv6nyi kovetelmenynek az SZt\rSZ szabalyozasa nem felel meg, mivel az egyes dllando
bizottsegokra atruhezott hataskdrok jegyzek6t az SZMSZ 5/A. sz6m0 fiiggel6ke tartalmazza.
MSZ Ki
is szrlk
s es az dtr hAzott
6skorok
ugyancsak az SZMSZ torzssz6veodben. vaov mell6kleteiben sziikseoes szabalvozni az IRM rendelet 3.
S (1) bekezd6se 6rtelm6ben.

Az M6tv. 53.S (3) bekezd6s6ben foglaltakra tekintettel hasonl6 okb6l az SZN4SZ 1. sz6m0 fiiggeleke
helyett szint6n az SZMSZ torzsszdveo6ben. vaov mell6klet6ben kell feltontetni a k6pvisel6{estiilet,
illetve bizottsagok ill6sein tan6cskoz5si ioqoal rendelkez6 clvil szervezeteket.
24. Vizsgalat ideje alatt a K6pviselolestulel a 1612016. (1X.19.) sz5m0 onkormanyzati rendeletevel
m6dositotta az SZMSZ-61. Ezen m6dosit6 rendelet kapcsan szirksegesnek tartom felhivni a figyelmet az
SZMSZI m6dosit6 rendelet bevezetoj6ben rogzitett felhatalmaz6 rendelkezes, valamint a feladatkor
teves megjelol6s6re.

A helyi onkormanfzat szervezeti 6s mijkodosi szab6lyzatanak megalkotasa a helyi onkorm6nlzat sui
generis tev6kenys6ge, amelyet b6r tdrveny keretei kdz6tt, de az Alaptdrvenyb6l fakad6an gyakorol.
Az Alapt6rv6ny 32. cikk (1) bekezdes d) pontja alapjen a helyi tjnkormanyzat t6rv6ny keretei kozott sajat
szeruezeti keretek 6s
muk0d6si rend
maga halerczza meg szervezeti, mgkodesi kor6t.

a

A

kialakit6s6nak joga olyan alkotmdnyos garancia, amely a helyi 6nkorm6nyzat eredeti

jogalkot6i

hat6skore, amely nem a t6rv6nyhozo akarat6bol fakad, hanem az alkotmanyoz6 hatalom 6ltal a szAmAra
biztositott jogi keretekb6l.

le

Fentiek alapjan az
kovetkez6k6ppen javaslom megfogalmazni

SA

a

6rtelm6ben nem m6dosithat6):

rendetet megalkobjanak teteles megjel6l6se] az Alapt5rveny 32. cikk (2) bekezdesiben
meghafirozott eredeti jogalkot'i hatdtskdreben, az Alaptdrveny 32. cikk (1) bekezdes d) ponti1ban
meghabrozott febdatkareben e\aNa a kovetkez1ket rendeli el:"

,[a

a helyi szabSlyozds
6s az aggalyos rendalkez6sek

Mlndezek alapjan k6rem Tisztelt Jegyz6 Ur, sziveskedien megfontolni

feliilvizsgiilatat. K6rem, hogy

a

szliks6ges m6dositasok

orvosl6s6ra i15nyu16 el6terjeszt6s el6keszit6se 6rdek6ben tegye me9 a sziiks6ges int6zked6seket,
valamint k6rem, hogy ennek eredm6ny616l 60 napon beliil sziveskedjen t6j6koztatni-

Az

esetlegesen felmeru16 kerd6sek vonatkozaseban

a

Kormdnyhivatal munkat6rsai keszseggel

ny0jtanak szakmai segitseget.

;t .ld vtir
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BUDAPEST TOVANOS XVT. XNNUT-ETI oNKORMANYZAT
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...12017. (...) tinkorm6nyzati rendelete

AZ ONKORMANYZA.T
SZERVEZBTI ES MUKoDESI SZABALYZATARoL

Budapest F6v6ros

XVI. keriileti onkorm6nyzat K6pviselo-testiilete

cikk (2)

az Alapt6rv6ny 32.

bekezdes6ben meghat6rozott eredeti jogalkot6i hat6sk<ir6ben, az Alapt6rv6ny 32.

cikt

(1)

bekezdds d) pontj6ban elj rirva a k6vetkez6ket rendeli el:

I. Fejezet

AlralANos

RENDELKEZESEK
1.$

(1) Az onkorm6nyzat

elnevezdse: Budapest Fovaros

XVI. kertileti

onkorm Snyzat (a

utca 43.
tovribbiakban: onkormiinyzat). sz6khelye: 1163 Budapest, Havashalom

(2)

Az 6nkorm6nyzat K6pviselo-testiilete: Budapest F6viiros XVI. keriileti 0nkormdnyzat
Kdpvisel6-testiilete (a tov6bbiakban: K6pvisel6-testtilet)'

(3)

Az Onkormdnl'zat miikctd6si tcriilete: Budapest Fov6ros XVI' kertilete

(4) A Kdpviselo-testiilet

hivatal6nak elnevez6se: Budapest

XVI. keriileti

Polg6rmesteri

Hivatal(atoviibbiakban:Hivatal),szdkhelye:1163Budapest'Havashalomu'43'

(5)

Az Onkorm6nyzat lapja a XVI Keriileti Ujs6g

(6)

Az

Onkorm6nYzat hivatalos

www.bp 16.hu.

intemetes honlapcime

(a

tovribbiakban: honlap)

(7)

A

K6pvisel6+estiilet

a

kdzz6t6tel helyben szok6sos m6djrit

a kdvetkez6k

szerint

hatLrozza meg-.

a)
b)

a honlapon val6 megjelentetds 6s
a

Hivatal hirdet6t6bl6j6n t<irt6n<i kifiiggeszt6s.

2.$

(1)

A helyi

rinkormrinyzati jogok a Budapest Fovriros

XVI. keriiletdben

vrilaszt6joggal

rendelkez6 lakosok kdzcissdgdt illetik meg. A viilaszt6polgarok a K6pvisel6testtiletbe
v6lasztott kdpvisel6k ritjrin ds a helyi ndpszavaz6son val6 r6szv6teliikkel gyakorolj6k

az cinlormrinyzrishoz val6 jogaikat.

A helyi ndpszavaziis

r6szletes szabiilyait kiildn

rendelet 6llapitja meg.

(2)

Az

0nkorm6ny

zat jogi szemdly. Az cinkormiinyzati feladat- ds hatdskdrok

a

Kdpvise16.testiiletet illetik meg. A K6pvisel6testtiletet a polgiirmester kdpviseli.

(3) Az rinkormiinyzati

feladatokat

a Kdpvisel6testtilet 6s szervei: a

polg6rmester, a

Kdpvisel6-testtilet bizotts6gai 6s a Hivatal l6tj 6k el.

II. Fejezet
AZ ONKORMANYZAT FELADAT. BS HATASXoNUT
3.$

(1)

Az Onkormdnyzat ell6tja a tcirv6nyekben szdmdra meghat6rozott kdtelez6 feladar
hatriskcir<iket, valamint onkdnt vrillalhatja minden

ds

olyan helyi kdziigy dn.ill6

megold6s6t, amelyet jogszabiily nem utal m6s szerv feladat- 6s hatdskordbe.

(2)

Az

Onkormrinyzat kdtelezo ds 6nk6nt v6llalt feladatait

e

rendelet

5.

liiggeldke

tartalmazza, a feladat- 6s hatriskcjrdk naprak6sz, r6szletes nyilvrintarliisar6l a Jegyz6

gondoskodik.

A

K6pviselo-testtilet az onkormrinyzati feladatok ellAtaser6l az altala

alapitott intdzm6nyek 6s gazdasdgi trirsasdgok {itj6n gondoskodik, amelyek felsorol6sdt
e rendelet 6. fuggel6ke tarlalmazza.

(3)

A

K6pvisel6-testtilet egyes hat6skcireit a polg6rmesterre, valamint a bizottsAgaira

Struhdzhatja,

az itruhitzott

visszavonhatja.

hat6skcir gyakorlds6hoz utasitest adhat,

Az alrthizott

e

hatAskdft

hat6skcir tovdbb nem ruhrizhat6, azonban nem

6rlelmezheto tovribbruh6zrisk6nt

a

Hivatal kiadm6nyozdsi rendj6nek megfelel6

kiadm6nyozris, ha a hatiiskdr cimzettje nevdben tdrtdnik.

(4)

A

K6pvisel6-testillet hatiiskdrdb6l nem mhrizhat6ak

6t a

Magyarorszrig helyi

dnkormiinyzatair6l sz6l6 2011. evi CLXXXX. tdrveny (toviibbiakban: Mritv.) 42. $iiban felsorolt hatriskcirctk, toviibbii:

a) alapitvriny ldtrehoziisa, alapitv5nyhoz tdrt6n6 csatlakoziis,
b) a XVI. Kertileti U.isag kiadOi logainak gyakorl6sa,

c) azok a

a

6t nem

ruhiuhat6

Az alakul6 iildst a polg6rmester hivja ossze 6s vezeti a v6laszt6s eredm6ny6nek

joger6ssd

feladatok, melyeket tdrv6ny

K6pvisel6-testilet

hat6skor6be utal.

III.

Fejezet

A KEI'VISEL6.TESTULET MUKODESE
A K6pvisel6-testiilet megalakul6sa
4 s

v6Lisrit k<ivet6 15 napon

beliili id6pontra.

A K6pviselii-tcstiilet iil6sei, munkaterve, cl6terjeszt6sek

s.$

(1)

A Kdpvisel6-testiilet elncike

a polgiirmester,

aki dsszehivja a K6pvisel6-testiilet iil6s6t.

Akad6lyoztatiisa esetdn az riltala kijelolt alpolgiirmester; ha mindegyik alpolgiirmester
akad6lyoztatva van, a legidosebb k6pviselo hivja dssze az iil6st.

(2)

A K6pvisel6-testiilet havonta egy alkalommal
alkalommal tart rendes iil6st. Rendes iil6s
tervezhet6.

szerdai napon, de 6vente legal6bb 10

jflius 1. 6s augusztus 31. koz6 nem

(3)

A K6pvisel6-testiilet iildse

14.00 6r6t6l legfeljebb 20.00 6r6ig tart. Ha 20.00 6rakor

m6g van napirendi pont, a Kdpvisel6-testiilet az iil6s idej6t egy 6r6val
meghosszabbithatja.

A 21.00 6rakor

-

21.00 6r6ig

-

t6rgyaliis alatt 6116 napirendi pontr6l hat6rozni

kell, de 21.00 6ra ut6n a megmaradtak kijzi.ll

tj

napirendi pont vagy pontok

megtiirgyal6srir6l csak min6sitett tcibbs6gri szavazdssal lehet d<inteni. Kiv6telt
k6peznek az egyedi hat6s6gi iigyek, melyeket kcitelez6 a napirendre vdtel napjan

megtiirgyalni.

A

testiileti iil6s alatt k6t 6rank6nt sztinetet kell tarlani, igazodva

a

t6rgyaliis alatti napirendi pont befejez6s6hez.

(4)

A kdpviselo{esttileti iil6s k6t egym6st kiivet6 napra is kitLizheto

(5)

A

polgarmester koteles rendkiviili til6st <isszehivni

a k6pvisel6k

egynegyed6nek,

biirmely bizotts6gnak, vagy Budapest F6viiros Korm6nyhivatala vezetdj6nek az iil6s

-

indokrit rarlalmazo inditvriny6ra. Az inditvrinyt

a

el6terj esztdsben rdszletezett

palgamestern6l

kell

-

el6terjeszteni.

A

rendkiviili kdpvisel6-testiileti lllds k6telez6

dsszehiv6siinak esetdben az inditviny be6rkez6s6t kdvet6 10 napon beli.ilre kell az

iil6st kitiizni. Nem kell rendkiviili iil6st <isszehivni, ha az inditvdny be6rkez6s6t6l
sz6mitott 10 napon beliil rendes iil6st tarl a Kdpvisel6-testtilet. kiv6ve, ha a rendes til6s

idej6n a rendkiviili til6sen targyaland6 beadv6ny id6mul6s miatt miir okafogyott6
v6lna.

(6)

A polg6rmester osszetett vagy vitatott kdrddsek elozetes megt6rgyakis6ra kdpvisel6testiileti til6snek nem min6siilo munka6rtekezletet hivhat

(7)

<issze.

Munka6dekezlet tjsszehivdsdra b6rmely dnkormdnyzati kdpviselo, valamint az
Ugyrendi Bizotts6g a (8) bekezd6sben foglaltakra figyelemmel - javaslatot tehet a

-

polg6rmesternek. Az Ugyrendi Bizotts6g javaslatiir6l a K6pviselo-testtilet vita ndlktil,

azonnal, minositeu tobbsdggel hataroz.

A

munka6rlekezletet

a

K6pvisel6-testiilet

til6s6nek berekesztdsdt koveloen, azonnali kezddssel kell megtartani.

(8)

Ha az Ugyrendi Bizottsrig iil6s6n azt 6llapitja meg, hogy az adott k6pviselS-testtleti
i.il6s meghiv6j6ban szerepl6 valamelyik el6terjeszt6s

tlrgya az Mcitv., illetve 6gazati

jogszab6ly alapj6n nem tartozik a K6pvisel6-testiilet feladat- 6s hatAsk6r6be. javaslatot
tesz arra, hogy azt a K6pviselo-testiilet munka6rtekezleten t6rgyalja meg'

(9)

A munkadrtekezleten

a polgarmester ds

ajegyzo rdszvdtele kotelezo

6.$

(1)

A K6pvisel6-testiilet 6ves munkatervdnek meglelel6en iil6sezik

(2)

A munkaterv ossze6llitiis6hoz javaslatot kell kdrni

a k6pviselokt6l, a bizottsagokt6l 6s

a Hivatal szewezeti egys6geit<il. A munkaterv tervezetdt a targy6vet megel6zo 6v
december

(3)

3f

-ig

a polg6rmester terjeszti a

Kdpvisel6testiilet el6.

A munkaterv tarlalmazza'.

a)
b)

a

k6pvisel6testiileti illdsek tervezett id6pontj6t, napirendj6t;

az egyes napirendi pontoknril az eloterjeszto nevet, az el6terjesa6s k6szitds66rt
felel6s szemdly nev6t, valamint az el6zetesen megt6rgyal6 bizottsAg nev6t'

7.$

(1)

El6terjesztds kizarolag irasban k6sziilhet.

szempontb6l alkalmasnak

kell lennie a

Az

eloterjeszt6snek formai 6s tartalmi

megalapozott dontdsre.

A

megfelel6

szinvonalr.i, tdrgyaliisra 6s d6nt6sre alkalmas tervezet elk6szit6s66r1 az eloterjeszt6

felel.

(2)

Az el6terjesztds f6bb elemei:

a)
b)

a t6rgy pontos meghatdroz6sa;

mindazok a t6nyek, koriilmdnyek, adatok, inform6ci6k ismertet6se, melyek

a

megalapozott dcint6s meghozataliihoz sziiks6gesek;

c) tcibb megoldris lehet6s6ge eset6n azok ismertet6se, alternativ hatarozati javaslat;
d) a t6rgyban esetlegesen ldtezd kor6bbi d6nt6sek ismeftet6se, hat6lyon kivill
helyez6s6re vagy 6rv6nyben tart6s6ra vonatkoz6 javaslat;

e)

a.javasolt dontds indokainak 6s v6rhat6 hat6siinak, k6lts6gvet6si vonzatifurak
bemutatiisa;

f)

az illet6kes bizottsagok v6lemdnye akkor, ha az el6terjeszt6s kdszit6sekor
bizotts6g m6r hatArozatot hozott;

a

g)

egydrtelmrien megfogalmazott 6s

feladatok, hatririd6k

(a

a

vdgrehajt6s szempontj6b6l ellen6rizheto

folyamatos hat6rid6 megjeliil6s lehet6sdg szerinti

mell<izdsdvel), valamint a v6grehajtiis6rl felel6s szem6lyt megjel<il<i halitrozati

javaslat(ok);

h) a hatflrozali javaslatn6l

annak felttintet6se, hogy elfogad6sa egyszeni vagy

min6sitett trjbbs6get ig6nyel.

(3)

A K6pvisel6-testtilet el6 hatitrozathozatalra az illet6kes bizotts6g(ok) altal tArgyalt
hatitrozati formiiban vdlem6nyezett tigyek keriilhetnek.

A

6s

kdpvisel6testtileti

eloterjesztds tervezetdrol a t6rgykcir szerint illetdkes bizotts6gok kcitelesek kdz6lni
6ll6spontjukat az eloterjesztovel.

(4) A

bizottsAgnak az el6terjesa6st elutasit6 6ll6spontja

a

napirendre vdtelnek nem

akad6lva.

(5)

El6terjesztdsrejogosult:

a) a polgrirmester, az alpolgiirmester;
b) a bizottsrig;
c) a tanricsnok;
d) barmely k6pvisel6;
e) ajegyzo;

t)

az Onkormrinyzat tulaj don6b an

iilo

gazdasAgi trirsasrig vezetoje

a

tiirsasdgra

vonatkoz6 dcint6st ig6nyl6 k6rd6sben.

8.$

(1)

A meghiv6t a t6rgypontok megiel6l6s6vel, valamint az el6terjeszt6seket 8 nappal az
iil6st megel6z6en a kdpviseloknek internetr6l kell letdlteni olyan m6don, hogy a
hozzlferesre kizir6lag

a

kepvisel6 lehessen k6pes.

A

k6pviselo r6sz6re ir6sos

eloterjeszt6st csak abban az esetben kell ktldeni, ha ig6nyli.

(.2)

Azt az eloterjesaist, mely a meghiv6ban szerepl6 napirendi ponthoz kapcsol6dik,
az (1) bekezddsben megjelolt idopontban mdg nem

iill

de

rendelkez6sre valamely ok

miatt, legk6s6bb az iil6st megel6z6 6. napon kell a k6pvisel6k szimira az intemetrSl
letdlthet6vd tenni.

(3)

A

stirg5ss6gi inditviinyokat, bizottsrigi v6lemdnyeket

el6terjesztdsekben nem kcjzcjlt anyagokat legk6s6bb

6s a tov6bbi, az

alap

az tildst megelozo napon,

a

hivatali munkaid6 v6gdig kell az interneten az (1) bekezddsben szabiilyozott m6don a

k6pviselok szdmdra hozziLferhetove tenni. Az intemeten elhelyezett ilyen ut6lagos
anyagokr6l

a k6pvisel6ket e-mail 6s SMS ritjan 6rlesiteni kell. Az iil6s

napj6n

keletkezett anyagokat az tilds elejdn, papiron kell iitadni.

(4)

Az rilland6 meghivottak kor6t e rendelet 4. mell6klete tatlalmazza. Az ott felsorolt
meghivottak 16szdre a nyilv6nos iildsen tiirgyalhat6 napirendi pontokr6l kdrdstik eset6n
szdmit6g6pes adathordoz6n eloterjesztdst is kell kiildeni.

(5)

A

Kdpvisel6-testiilet iil6s6re

a

polg6rmester meghivhatja

a

napirendben 6rintett

szervezeteket vagy szemdlyeket.

(6)

Az iil6s meghiv6j itl kozz6 kell tenni a Hivatal hirdet6tdblij rin 6s a honlapon

Az iil6sek nvilvinossiga

e.$

(1) A K6pvisel6-testiilet

til6se nyilv6nos, azon

-

az erre kijeldlt helyen

*

hallgat6k6nt

brirki megjelenhet. A hallgat6k az ti16st nem zavarhatjiik, rendzavar6s eset6n az elntik

a rendzavar6t figyelmezteti, sziiksdg esetdn tixozdsra sz6litja fel,

v6gs<i esetben

kivezetteti, illetve, ha a rendzavar6s nem sztintetheto meg, az iil6st f6lbeszakitja. A
nyilv6nos iil6s az Onkorm6nyzat honlapj6n online m6don hallgathat6.

(.2)

Ztut tildst kell tafiani:

a)

a

Mdtv. 46. S (2) bekezd6s a) pontj6ban loglalt esetekben,

b) a Mcitv. 46. $ (2) bekezd6s b) pontj6ban foglalt esetekben azzal, hogy az 6rintettet
az til6st megel6zSen irdsban, vagy ha az iil6sen jelen van, sz6ban nyilatkoztatni
kell, kiviinja e z6rt til6s tart6s6t.

(3)

A

z6rt tildsen a M6tv. 46. $ (3) bekezd6s6ben meghat.irozott szemdlyek vesznek,

vehetnek r6szt.

(4)

A ziirt iildsen hozoll hatdrozatot nyilvrinossrigra kell hozni, kiv6ve, ha

a nyilv6nossrigra

hozatalt jogszabrily tiltj a.

Sii196ss6gi

inditviny

r0.s

(1)

Siirg6ssdgi inditvdnyt ir6sban terjeszthet el6 a polgarmester, az alpolgarmester, a
jegyzo, a bizottsrig, a tan6csnok, valamint hrirom kdpvisel<i. A siirg6ss6gi inditviinyt a
polgiirmestern6l

- az indokok

megjekil6sdvel

- az iildst megeloz6 miisodik napon 12

ordig lehet eloteieszteni.

(2)

A

K6pvisel6-testtllet

eld

rendelet-tervezetet siirg6ss6gi inditviinnyal

Onkormiinyzat t6rgy6vet mege16zo
kivdteldvel

-

dv

-

az

k6ltsdgvet6si rendelet6nek m6dosit6sa

nem lehet eloterjeszteni. Egyebekben

a

stirg6ss6gi inditv6nyra is

alkalmazni kell a 7. $-1, kivdve a 7. g (2) bekezdds f) pontjrit 6s (3)-(a) bekezd6seit.

(3)

A siirg6ss6gi inditv6ny napirendre vdtel6r6l a Kdpvisel6-testiilet vita ndlkiil min6sitett
sz6t6bbs6ggel hat.iroz.

A K6pvisel6-testiilet iil6s6nek tanicskoziisi rendje
11. $

(l

)

A

Kdpviselo-testiilet iil6sdt a polgArmester vagy megbiz6siib6l az alpolgiirmester

vezeti.

A

polgiirmester 6s az alpolgiirmesterek akaddlyoztatAsa eset6n a K6pvisel<i-

testiilet til6s6nek vezetds6vel kapcsolatos feladatokat az iil6sen jelenl6v6 legid6sebb
k6pviselo liitja el.

(2)

A

K6pviselo-testiilet hat6rozatkdpes, ha az tildsen az <inkormiinyzati k6pvisel<iknek

tctbb mint a fele jelen van.

(3)

Hatarozatk6ptelensdg eset6n az

iildst

vitltozatlan napirenddel

8 napon beltili

idopontra ismdt rissze kell hir ni.

12.$

(1)

Az tilds elncike a hatrirozatk6pessdg 6s a tiivolldv6k szrimiinak meg6llapit6sa ut6n
nemzeti imads6gunk a Himnusz 6nekl6sdvel nyitja meg a taniicskoziist. Ezt kcivet6en

sz6t ad az Ugyrendi Bizottsrig elncik6nek, aki ismerteti a bizottsiig rill6spontjrit a

napirendi pontok sorrendjdvel,

6s a

siirg6ss6gi inditviinyok besoroldsiival

kapcsolatban, tov6bb6 javaslatot tesz azon napirendi pont(ok) lev6teldre, amely(ek)
trirgyal6srit munkadrtekezlet keretdben j avasolj a.

(2) A javasolt napirendnek

taftalmaznia kell minden olyan el6terjeszt6st, melyeket a

k6pviselo-testiilet bizottsiigai, a k6pviselok vagy a hivatal tisasdgvise[6i legk6sribb az

iil6st megel6zoen tizenharom nappal

elj

uttattak a jegyzohoz, tovitbbb az el<iterjesztds

megfelel a 7. $ (2)-(3) bekezd6s el6iriisainak.

(3)

A

napirendet a k6pvisel6-testiilet az (1) bekezd6sben f,oglalt kdrddsekben tcirldn6

dcint6shozatalt kovet6en

(4)

A

-

egyszerti sz6tobbsdggel fogadj a

e1.

rendes til6s els6, kdtelezo napirendi pontja a K6pvisel6-testtilet hat6rozatainak

v6grehajtasar6l, illetve a m6g v6gre nem hajtott hatiirozatok helyzet6r6l sz6l6 jelent6s,
melyet a polgAmester terjeszt el6.

(5) A rendes tilds kdtelez6 6s egyben utols6 napirendi pontja

a kdpvisel6i

kctz6rdekri bejelent6sek. Egy k6pvisel<i egy alkalommal legfeljebb

sz6t.

A

kdrd6sek,

3 percben kaphat

kdpviselonek trirekedni kell arra, hogy a k6rd6seit lehet6sdg szerint iriisban

nyrijtsa be.

(6)

A

rendes tll6s utols6 el6tti napirendi pontjakdnt

a

polg6rmester kdtelez6en, az

alpolgarmesterek, tanuicsnokok, bizottsrigi elnok6k sziiks6g szerint irdsban
besziimolnak az elozo k6pviselci-testtileti iil6s 6ta tdrt6nt fontosabb esem6nyekr6l. A

besziimol6nak

ki kell terjednie a kciltsdgvetdsi

rendeletben atruhi.z,ott hat6skorben

meghozott dcintdsekre, az ott megszabott gyakoris6ggal.

Vita
13.s

(1)

A

napirendi pont vit6ja az eloterjesads ismertetds6vel

kezd6dik. Ezutiin rdvid"

6rtelmez6st k6r6 kdrddseket lehet feltenni. legfeljebb I percben.

Az elote{esao

viilasza utiin kezd6dik az 6rdemi vita.

(2)

Az 6rdemi vit6ban eloszdr a napirend szerinti el6terjesztdst targyal6 bizous6gok
elndkei Hj6koztatjrik a K6pvisel6-testiiletet a bizotts6guk 6ll6spontj6r6l, majd eZ
k<ivet6en

a

k6pvisel6i hozzitszollsok kcivetkeznek tegfeljebb 6-6 percben'

k6pviselonk6nt legfeljebb kdt rdszletben. Az idobeli korliitoziis az el6terjesztore nem
vonatkozik.

(3)

A

kdlts6gvet6s riltaliinos ds r6szletes targyaliisa sor6n

a kdpvisel6i

hozzrisz6lasok

id6kerete kdpviselonkdnt l2 perc, legl'eljebb k6t rdszletben. A bizotts6gi elndkdk 6s a

tan6csnokok tisasdgtik jellegdt meghataroz6 minos6giikben legfeljebb

l0

percben

ismertethetik a bizottsiigaik rill6spontjrit. illetve az 6ltaluk feltigyett teriiletre vonatkoz6
kcilts6gvetdssel kapcsolatos vdlem6nyi.iket.

(4)

Az iilds elntjke jogosult, de nem k<iteles sz6t adni az iildsen megjelent lakossrignak,
illetve a tanricskoziisi jog n6lkiili szemdlyeknek.

(5)

Ktitelezo sz6t adni kdr6stik esetdn:

a)
b)
c)

a tan6cskoz6si

joggal bir6 szem6lyeknek 3, m6sodszor 2 percben;

ajegyzonek,6s az 6ltala felhatalmazott k6ztisztviseloknek id6korlit n6lkiil;

az iigyrendi

hozzAszolfust

jelzo kdpviselonek' azzal hogy az a kdpvisel6, aki

iigyrendi hozziszblAst kdrt, de nem volt tigyrendi javaslata, 6s ennek teny(t az

tit6s elnrikdnek javaslatara a Kdpviselti-testiilet tigyrendi

szavazdssal

meg6llapitotta, az adott napirendndl iigyrendi k6rd6sben t6bbsz6r nem kaphat
sz6t;

d)

szem6lyes megt6madtatas eset6n legfeljebb 1 percre, azzal hogy erre sz6t k6mi

aziigyrendigombballehet'deahozzttszolttselejdneajelezniekella
megtAmadottnak:

e)

frakci6 megtrimadtatiisa esetdn a frakci6 vezet6jenek legfeljebb 1 percre'

(6)

Sz6t lehet adni a napirend jelenldvo drintetti6nek, az (1) bekezd6sben foglalt k6rddsek

utrin, legfeljebb 2 percre egy alkalommal.

(7)

Az iil6s elndke biirmely frakci6vezet<i inditv6nyilra a napirendi pont t6rgyal6srit a kdrt
id6tartamra, de maximum 30 percre megszakithatja (frakci6sziinet). Egy frakci6 egy
iil6snapon egyszer dlhet ezen jogrival.

11.$

(1)

Ugyrendi javaslat a Kdpvisel<i-testiilet iildsdnek vezet6sdvel, rendj6vel risszefiigg<i a

tiirgyalt napirendi pontot drdemben nem drinto, diintdst ig6nyt6, eljirrisi kdrddsre
vonatkoz6 javaslat, illetve az ezzel kapcsolatos 6lLispont, mely kizrir6lag eljrirrisi
k6rd6sre szoritkozik.

(2)

Ugyrendi k6rddsben b6rmely k6pviselo bdrmikor sz6t k6rhet. Az iigyrendi javaslat
felett a k6pvisel6{estiilet azonnal, vita ndlkiil, egyszerr.i sz6tobbs6ggel hatiiroz.

ls.$

(l)

Az [l6s elndke gondoskodik a kdpvisel6-testiileti iil6s rendjdnek fenntartiisar6l. A
tan6cskoziis rendjdnek megtart6sa 6rdekdben:

a)

a trirgl.t6l elt6r6 vagy ugyanazon drveket megism6tl6,

illetve a ielsz6lal6si idej6t

tflldpo hozzrisz6l6t figyelmeaeti, majd megvonja t6le a sz6t (az elntiknek joga
van az id6ttll6p6st szankci6 n6lktil hagyni, ha ugy it6li meg, hogy a felsz6laliis
tartalma alapj6n a fdlbeszakit6s nem c6[szeni);

b)

lelhivja az tigyrendi hozz{tsz6l6 figyelmdt ana, ha hozzbszol6sa nem iigyrendi

jellegii, illetve megvonja a sz6t, ha figyelmeztetdse ellendre a hozz{szol6
tov6bbra sem tigyrendi k6rd6st taglal;

c)

rendre utasitja azt a k6pvisel6t, aki a kdpvisel5-testiilet tekint6ly6t, tov6bb6 mris

k6pviselot, vagy a k6pvisel6-testiilet til6sdn r6sa vev6 szemdlyt szem6ly6ben
sdrto

- igy kiildncisen

haszniil;

lealacsonyit6, nemi identitasaban b6nt6

-

kifejez6st

d)

rendzavaras eset6n figyelmezteti a rendbont6t. Ha a rendzavard.s a tan6cskoz6s

folytatiis6t lehetetlenn6 teszi, az elndk az iildst hatrirozott idore f6lbeszakithatja.

(2)

Az iil6s elncik6nek a rendfenntartds 6rdek6ben tett - e rendeletben szab6lyozott intdzked6sei ellen felsz6lalni. azokat visszautasitani, vagy azokkal vit6ba sz6llni nem
lehet.

(3)

Ha a k6pviselo a rendre utasitas ellen6re [(1) bek. c) pont] ismdtelten sdrlo kifejez6st

hasm6l. vagy az til6s eln6ke maga kdvet el ilyen magatartast, avagy az eln6k a

jogkcir6t jogellenesen tirlt6pi, illetve azzal visszadl, bdrmely kdpvisel5
inditvdnyozhatja [gyrendi egy perces hozzdsz6kissal

a

kdpviselo vagy az eln<ik

jegyzokdnyvi megrov6siit. Az inditviinyr6l a K6pvisel5-testtilet vita n6lktil, azonnal,
min<isftett ttibbsdggel hatitroz'. ezen jegyz<ikdnyvi megrovSs semmilyen m6don nem

min6sithettj fegyelmi eljrirdsbeli drint6snek.

(4)

Az tilds elnoke iiltal rendre utasitott, tov6bb6 a K6pvisel6-testiilet hatarozata alapjAn
megrovd,sban r6szesitett kdpviselo szdrnira az adotl napirend kapcs6n a tovribbiakban

hozzitszbllsi tehetSsdg csak akkor biztosithat6, amennyiben az

(l)

bekezd6s c)

pontjriban leirt cselekmdnyek miatt eln6zdst kdr 6s a tovabbiakban nem folytatja azt.

Uib6li rendreutasit6s utri.n a levezeto elncik megrovdsban rdszesitett k6pvisel<i szitmira
az adofi napirend kapcs6n a tov6bbiakban hozz|szolitsi lehet6s6get nem biztosithat,
esetleges iigyrendi javaslatiit

n6tkiil
megrov6sban, ezl
tehet6sdge

a

\evezeto elnoknek

6tadhatia. Amennyiben

iriisban

szobeli indokol6s

az elntjk rdszestil jegyzokdnyvi

kcivetoen hozziszoldsai kizrir6lag

az iilds

levezetds6re

korl6toz6dhatnak.

16. $

(r)

Brfumely k6pvisel6 iigyrendi javaslatot tehet

a

hozzAsz6ldsok idotartamdnak

korl6tozdsiira vagy a vita lez.irrisara. Az inditvdnyr6l a Kdpvisel6-testi.ilet vita ndlkiil,
azonnal, egyszeni tribbs6ggel hatdroz.

A vita leziirdsrir6l sz6l6 hatiirozathozatal elott

csak azok kaphatnak sz6t, akik a vitaleziirdsi javaslatig miir sz6l6sra j elentkeztek.

(2)

A

ktivetkez<i napirendi pontok targyaliisa sor6n az (1) bekezd6s, illetve

a 13. S (2)

bekezdds nem alkalmazhat6:

a)
b)
c)
d)
e)
f1

a Szervezeti ds

Miikdddsi Szab{lyzat megalkot6sa

6s

kiterjedt m6dosit6sa;

az egdsz keriiletet 6rinto teleptildsrendezdsi tervek;

helyi ad6 kivet6se;

helyi nepszavaz1s kiir6sa;
a

kdpvisel6-testiilet megbizatiisi idej6nek lejrirta el6tti dnfeloszlat6sa;

valamint minden oiyan napirendi pont, melynek t6rgyal6sa sorrin a k6pviseltitestulet minositett ttibbsdggel igy hat6toz.

A szavazds

mr6d.ia

17.$

(1)

A Kdpviselo+esttilet ddntdseit nyilt szavaz6ssal hozza, a nyilt szavaz6s n6v szerinti is
lehet. Titkos szavaziLsl szemdlyi k6rddsben kell tartani.

A titkos

szavazds tdrt6nhet

szavaz6gdppel (gdpi titkos szavazds), vagy szavazolappal (ez elsosorban akkor' ha
haromniit tribb jel6lt kdz6tt kell vdlasztani). A g6pi titkos szavazas eredmdnydt az til6s

elntike hirdeti ki. A szavaz6lappal t6rt6n<i titkos szavaz6s lebonyolitdsa, az eredm6ny
megiillapitdsa es

a

szavaz6sr6l ktilOn jegyz6k<inyv kdszit6se az Ugyrendi Bizotts6g

feladata. Ha a bizottsAg hatrirozatkdpes litszdmban nincs jelen az iildsen, hriromf6s
szavazatszirmltl6 bizottsiigol kell viilasztani a szavazts lebonyolitds6ra.

(2) A nyilt

szavazls szavaz6geppel vagy

-

annak hib6ja vagy hi6nya esetdn

-

k6zfelemel6ssel tdrt6nik. Legakibb <it k6pvisel6 inditvriny6ra kdtelezo ndv szerinti
szayazlsl elrendelni. Ndv szerinti szavazds esetdn a polgirmester t.il6srendben sz6litja
a k6pviseloket szavazdsra, akik sz6ban ktjtelesek a vdlemdnytiket a (3) bekezddsben

meghat6rozott form6ban kinyilv6nitani.

A

kdpviselo v6lemdny6t

a

polg6rmester

sz6ban megism6tli, ezt kdvetoen tcirldnik a szavazal szavaz6gepi rtigzitdse.

(3)

Szavazni csak szemdlyesen lehet,.igen", ,.nem" illetve ,,tart6zkodas" formrijriban

(4)

Szavaz6g6ppel tcifi6no szavaziis eset6n jelenl6vonek az a k6pvisel6 tekintendo, aki

jelenletdt

a

szavaz6gep

szavazali .iogdt.

jelcnliti gombjrinak

bekapcsoliis6val

jelzi ds

gyakorolja

Kdzi szavaz6sndl jelenldv6nek az a kdpviselo tekintendo. aki

a

szavazaskot az iildsteremben tart6zkodik 6s gyakorolja szayazati jogrit. Szavaz6s elStt
az elncik

jogosult

a ldtszrimot

ellen6rizni a gdpek kikapcsol6sa, majd a k6pvisel6k riltal

tcirtdn6 visszakapcsoltat6sa ritj6n.

(5)

Ha a kdpviselo a szavaztLsl kcivetoen azornal jelzi, hogy technikai hiba miatt nem

tudott szavazni vagy

szr.iLnd6k6val ellent6tesen

szavazott,

a

levezet6 elndk

nyilatkoztatja a kdpvisel<it, aki jegyzokdnyvbe mondja szayazatdl-

A dtint6shozatal szabrilyai

l8.s
(1)

A

Kdpviselo-testiilet ddntdseit 6ltalSban egyszerri sz6tdbbsdggel hozza.

ellogadiisiihoz a jelenldv<i dnkormiinyzati kdpvisel6k tcibb mint
szavazata sziiksdges. Ha a d<intdshez mincisitett t6bbs6g sziiksdges,

a

A

javaslat

fel6nek igen

ad az elndknek a

szavazis el6tt be kell jelentenie.

(2)

A K6pvisel6-testiilet min6sitett tobbs6gri drintdse kell:

a)
b)

rendeletalkotiishoz;

tcirv6ny 6ltal k6pviselo{estiileti hatiiskdrbe utalt v6las ashoz, kinevez6shez,
megbiz6shoz, felment6shez;

c)
d)
e)

a

kdpvisel6 dont6shozatalb6l valo kiziLrdsirhoz;

zart fil6s elrendel6s6hez;

int6zm6ny, gazdasiqi t6rsasiig alapit6siihoz, megsziintet6sdhez

6s

alapit6

okirat6nak m6dositrisrihoz;

f)

dnkormanyzati tArsul6s ldtrehoziisiihoz, tiirsul6shoz, 6rdekk6pviseleti szervhez
val6 csatlakoz6shoz;

g)

kiilftrldi

ctnkorm tnyzattal tort6n6 egytittmrikrid6si meg6llapod6shoz, nemzetkdzi

cinkormiinyzati szew ezelhez

h)
i)
j)

v al6 csatlakoz6shoz;

a keriiletl'ej leszt6si koncepci6 elfogadAsdhoz;

k6pvisel5-testtileti hat6skcir iinthizisiltoz 6s visszav6tel6hez;

6nkormrinyzati tulajdonri vagyontargyak

tizleti vagyonn6, korl6tozottan

forgalomkdpess6 vagy fbrgalomkdptelenn6 minSsit6sdhez;

k)
l)

hitelfelvdtelhez,kotv6nykibocsdtdshoz;
siirg6ss6giinditvrinynapirendrev6tel6hez;

m)

rinkormiinyzat tulajdon6ban 6116 gazd,aslgi tdrsasrig, int6zm6ny tevdkenysdgi
kdr6nek meghatiirozrisdhoz, a miikcid6s szeruezeti rendj 6nek j6virhagyirs hoz,
vezetdj6nek pr6miumfeladatiira, a pr6mium cjsszegdre 6s a kifizetds
j6vdhagy6siira vonatkoz6 d6nteshez. az Onkormanyzat eltal alapitott t6rsasrig
mdrlegdnek, iizleti tervdnek, dves beszriLmol6j6nak elfogadrisdhoz;

n)
o)

rendeletalkot6si koncepci6 elfogadrisdhoz;

<inkormiinyzati vagyon, vagyon 6rt6kii

jog ellen6rl6k n6lktili

lemond6srihoz,

ellendrtdk n6lkiili hasznositrisiihoz;

p)

bizottsrigi ddntdsnek a Mcitv. 59. $ (3) bekezd6se szerinti visszavon6siihoz,
illetve az ennek kapcs6n hozott d6nt6shez;

q)

minden olyan ddnt6shez, melyndl a minositett tdbbs6get m6s jogszabiily vagy
ezen rendelet

(3) A min6sitett

irja el6.

tcibbs6ghez az rinkorm6nyzati k6pvisel6k tobb

mint a fel6nek igen

szayazata sztiks6ges

(4)

A kdpviselotesttilet dtint6shozatal5b6l kizrirhat6 az, akit vagy akinek ahozzifiatoz1j1t
az

iigy szem6lyesen drinti. A kdpvisel6 kriteles bejelenteni

a szem6lyes drintetts6get.

A

kiz6riisr6l az erifiefi kdpvisel<i kezdemdnyezds6re, vagy b6rmely k6pviselo javaslat6ra

a

kdpvisel6-testiilet drint.

A

kizart telepiildsi k6pvisel6t

a

hatiirozatk6pessdg

szempontj iib6l jelenlevonek kell tekinteni.

(5) A (4) bekezdds szerinti szem6lyes drintettsdgre
elmulasziisa eset6n

a

vonatkoz6 bejelent6si kdtelezettsdg

meghozott hatarozatot vissza

kell vonni, 6s az tgyet

az

ddntettsdg ismeret6ben megism6telt szavazisra kell bocsritani rigy, hogy a mulaszt6

k6pviselo az

rij

ddnt6sho zaralban

nem vehet r6szt.

A

bejelentdsi kdtelezettsdg

elmulaszt6sa eset6n az 6rintett kdpvisel5 tiszeletdijat hiirom havi id6tartamra 50%-kal

csdkkenteni kell.

(6) A hatrfuozati
el6szrir

javaslat szdvegdl szavazasra egy6rtelmtien kelt feltenni.

a

A

szayazds

m6dosit6 inditvany(ok)r61, vdgtil az eg6sz rendeleti vagy hatiirozati
javaslatr6l tdrt6nik. A m6dosit6 inditvrinyokr6l
- az (.5) bekezddsben fbglaltak

kiv6tel6vel

a

benyujtiis sorendjdnek megfelel6en kell szavazni.

(7)

Egymiisnak ellentmond6 m6dosit6 inditvrinyok esetdn az azokr6l val6 szavazts
sorrendj616l a K6pviselo-testi.ilet vita n6lkiil. egyszerii t6bbs6ggel d<int.

(8)

Ha a k6pvisel6

a

szavazist k<ivet6en azonnal

felre6rtheto m6don hangzott
megismdtl6s6t.

jelzi, hogy a

el, egy alkalommal

halArozati javaslat

kezdemdnyezheti

a

szavazis

Az inditvilnyr6l a Kdpviselo-testiilet vita ndlkiil, azonnal, egyszerii

tdbbsdggel hatiiroz.

A

levezeto eln<ik a K6pvisel6-testiilet szavazAs megismdtlds6re

vonatkoz6 hatilrozat6nak megfeleloen a szavazlst megismdtelteti vagy a szavaz6st

lezixja.

(e)

M6dosit6 inditv6nyt a vila lezfu|sitig irisban, az iil6s levezet6 elntik6n6l nyirjthatnak
be az eloterjesztdsre jogosultak. Ettol eltdroen a k6ltsdgvetds, kdltsdgvet6s-m6dosit6s

6s zdrsziimadds tiirgyaliisa sor6n az el6terjesztdshez

a

m6dosit6 inditv6nyokat

a

testiileti iil6st megeloz6 napon d6li 12 6rAig le kell adni a polgiirmestern6l irrisban, a
k<ilts6gvetdsi forr6s megielcil6s6vel.

Rendeletalkot{s

le.$

(l)

A

K6pvisel<i+estiilet a torvdny 6ltal nem szabllyozott helyi tdrsadalmi viszonyok

rendezds6re, tovribb6 tdrvdny felhatalmaz6sa alapjdn, annak v6grehajt6siira
6nkormiinyzati rendeletet alkot.

(2)

A rendeletalkottist kezdem6nyezhetik

a)
b)
c)
d)
e)
f)
(3)

polgiirmester.
alpolg6rmester
k6pvisel6,

Kdpviselo-testiilet bizottsiga,
jegyzo,
taniicsnok.

A rendelet-tervezethez ir6sos el6terjesA6st. valamint 6ltal6nos ds 16szletes indokol6st
kelI k6sziteni. A polgdrmester a K6pviselci-testtllet rendelet-tervezeteit 6s az elfogadott
rendeletet taj6koaatdsul megktildi a fdpolg6rmesternek. Az elfogadott rendeletet a

polgdrmester ds a jegyzo irja al6.

A

rendelet kihirdetds6r6l ds nyilv6ntart6siir6l a

jegyz6 kdteles gondoskodni.

(4) A rendeletet

a Hivatal hirdet6t6bl6jan ki kell hirdetni, 6s gondoskodni kell annak a

honlapon tiirtdn6 kdzzdt6teldr<il. Minden olyan rendeletet, amely jelentos, avagy
pontosan be nem hatiirolhat6 szem6lyi kdrt 6rint, a kihirdetesen tul az Onkormiinyzat
lapj dban

is meg kell jelentetni. Ha a rendelet hosszrisiiga vagy melldkleteinek m6rete

miatt eg6szdben nem jelentethet6 meg, rrividitett risszefoglal6t kell k6sziteni

6,s

aA az

Onkormiinyzat lapjriban kdzre kell adni, melynek tarl:almaznia kell az drintettek

jogaira ds kdtelezetts6geire vonatkoz6 legfontosabb szabdlyokat, illetve a teljes
rendelet megtekintds6nek m6djet 6s hety6t.

(5)

Amennyiben a rendelet csak szrik, illetve fcildrajzilag vagy m6s m6don pontosan

6rint. az 0nkormfuryzat lapjdban trirrenci
vagy ismertetds mell6zhetci. Ilyenkor az drintetteket celzottan -

behatdrolhato tdrsadalmi csopoflot
megjelentetds

postal6d6ba sz6r6s. avagy kcizvetlen 6tad6s Litjan

(6) A

-

rendeleteket 6s hatarozatokat kiikin-ktilctn,

lehet t6j6koztatni.

a napt6ri 6v elej6t6l kezd6doen

folyamatosan, arab sz6mmal kell ell6tni 6s r61uk nyilvdntartiist kell vezetni, amelyr6l a

jegyz6 gondoskodik.

(7) A (8) bekezd6sben foglalt kiv6tellel az rinkorm6nyzati rendelet-tervezetet

tiirsadalmi

egyeztetdsre kell bocsritani, melynek keretdben az iillampolg6rok, a nem 6llami 6s nem

dnkorm6nyzati szervek, szervezetek (tovribbiakban: v6lemdnyez6sre jogosultak) a

az

rendelet-tervezettel kapcsolatosan v6lem6nyt nyilvrinithatnak

honlapjrin

a

dnkormAnyzat

rendelet-tervezet v6lem6nyez6s6re kialakitott oldalon megadott

elektronikus levdlcimen. A tiirsadalmi egyeztet6s sor6n az aldbbi szempontoknak kell
6rv6nyesiilnie:

a) Nem

vehet6 figyelembe az a v61em6ny, amely s6rti a kcizerkcilcsdt, a rendelet-

tervezet targyahoz nem illeszkedik, vagy ndv n61kt11i.

b) A rendelet{ervezetet tgy kell a vdlemdnyezdsdre kialakitott
hogy

a

oldalon k6zz6tenni,

tervezet c6lj6hoz 6s hatrilybaldpds6hez igazod6an

a

v6lem6nyezdsre

jogosultaknak elegend6 id6 6lljon rendelkez6sre a tervezet 6rdemi megit616s6hez, a
vdlemdnyek kifejt6s6hez.

c) A vdlemdnyezdsre jogosultak sz6les k<ir6t 6rint6 rendelet-tervezettel

kapcsolatos

v6lem6nyek megismer6se 6rdekdben a Polg6rmesteri Hivatal lakoss6gi f6rumot
szervezhet.

(8)

Nem kell tarsadalmi egyeztetdsre bocsritani

a)

az {llami tdmogat6sokr6l, a k6lts6gvet6sr6l, a k<ilts6gvet6s v6grehajt6s6r6l sz6l6
6nkorm6nyzati rendelet-tervezetet,

b) a szervezeli 6s miikctd6si szabiiyzatot

meghatdroz6,

a

kriztisztvisel6i

jogviszonyban 6ll6k munkav6gzds6vel 6s juttat6saival kapcsolatos dnkorm6nyzati
rendelet-tervezetet, valamint

c) a

rendelet-tervezetet,

ha annak siirg6s

elfogad6s6hoz kiemelked6 k6z6rdek

filz<idik.

Interpelkici6
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(1)

A

Kdpvisel6-testtilet

polg6rmesterhez,

az

til6sdn az Onkorm6nyzat hatiiskdrdbe tartoz6 tigyben

a

alpolgiirmesterhez. bizottsagi elnctkhciz, taniicsnokhoz

interpell6ci6 intdzhet6

(2)

Az interpell6ci6t legkdsobb az tildst megel6zo 6 nappal ir6sban kell benyrijtani a
polgdrmestem6l 6s lehet6s6get kell adni a kdpvisel6testtileti iil6sen a sz6ban tcir16n6
eloadiisra is, melynek idotartama nem haladhatja meg az 5 percet. Az interpell6ci6nak
tartalmaznia kell az interpelLici6 tdrgyrit, rcivid leir6s6t.

(3)

A szab6lyszenien eloterjesztett interpelkici6

(4)

Interpelldlni csak kdpviselonek vanjoga

(5)

Az interpell6ci6ra az interpell6lt az iil6sen sz6ban vagy l5 napon beltil irrisban kciteles

a napirend rdsze.

v6laszolni. Az ir6sbeli v6laszt valamennyi kdpviselo 16sz6re k6zbesiteni kell.

(6)

Ha az interpell6ci6ra adott vtLlaszl az interpell6l6 k6pvisel6 nem fogadja el, akkor
K6pvisel6-testiilet egyszeni sz6tobbs6ggel hatttroz a vrilasz elfogaddsiir6l.

a

(7)

Ha a virlaszl a K6pvisel6-testiilet nem fogadja el, tov6bbi vizsg6lat ds javaslatt6tel
c61j6b6l a k6rddst bizottsrig el6 utalja.

Az illet6kes bizotts6g kijekil6s6rdl a K6pvisel6-

testiilet egyszeni sz6tdbbs6ggel d<int. A bizotts6g 6llisfoglakis6t a kovetkezo rendes
iil6sen terjeszti e16.

(8)

Visszavontnak

kell tekinteni azl az interpelliici6t, melynek megthrgyal|sinitl

az

interpelLil6 kdpviselo nincs jelen ds a megt6rgyalis elnapoLis6t nem k6r1e.

K6rd6s
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(i)

A

k6pvisel6 a k6pvisel5-testiileti tildsen a polg6rmestert6l, az alpolgiirmestertcil, a

jegyzotol, a bizottsiigok elndkeit6l cinkorm6nyzati iigyekben, sz6ban vagy iriisban
felviliigosit6st k6rhet. Erre a kdrdezett az iildsen sz6ban, vagy legk6s6bb 15 napon
beltil irrisban drdemi v6laszt kciteles adni.

(2) A k6pvisel6

valamennyi k6rd6sdt az iil6sen kizrir6lag egy lelsz6laliis alkalmrival

percben sz6ban, vagy ir6sban teheti

fel. A k6rd6sben leltett tdm6ban vita

3

nem

indithat6, ahhoz miis kdpviselo szemdlyes megtiimadhtas eset6n sem sz6lhat hozz6.

(3) A kdpvisel6 napirenden nem szereplo iigyben

k6rddst csak a ,,K6pvise16i kdrddsek,

kdzdrdekri bejelentdsek" napirendi pont keretdben tehet fe1.

(4)

A kdrdezett kizitr6lag a,,K6pvisel6i k6rd6sek, kdz6rdekri bejelent6sek" napirendi pont
keretdben feltett k6rd6sre kcjteles az tildst krivet<ien iriisban vrilasa adni, amennyiben

a^ az ;.i,leserl sz6ban nem v6laszolta

meg.

A K6pvisel6-testiilet iil6s6nek j egyz6ktinyve
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(1) A jegyz6krinyv vezetds6r6l

a jegyzo gondoskodik. A jegyzokdnyv hangfelv6tel

alapjiin, sz6 szerint k6szti1. A jegyz5ktinyvet 15 napon beliil ir6sba kell foglalni; a nyilt
6s z6rt

iil6st kiil6n kell jegyzSkdnyvezni.

(2)

Az igy

elk6sziilt jegyzokdnyvet a jegyzo kdteles

a tdrv6nyess6gi feltigyeletre

hat6skcirreI rendelkezo szervnek megkiildeni.

(3)

A jegyz6k6nyv a Motv. 52. $ (1) bekezd6s6ben meghat6Lrozottakon tril taftalmazza:

a)
b)

az i.il6s min6sitds6t

(nyilt vagy zitrt), id6pontjAt

6s hely6t;

a taniicskoziis sor6n elhangzottakat sz6 szerint.

(4)

A jegyzokcinyvet a polg6rmester 6s a jegyzo irja al6

(s)

Brirmely kdpviselo k6rheti iri.isban benyirjtott hozzasz6lSsa jegyzokcinyvhciz trirt6n6
csatol6sAt.

(6)

A jegyzokcinyv a ziirt iildsek jegyz6kcinyv6nek kiv6tel6vel

az

- nyilv6nos, 6s azt b6rki

a Hivatal iigyf6ls zolgalalra nyitva 6116

Onkormrinyzat honlapj6n, illetve

helyisdg6ben megtekintheti, arr6l t6rit6s ellen6ben m6solat k6szithet6.

IV. Fejezet
A KEPVISEL6, A KEPVISEL6.CSOPORT,
A KERULETI KULDOTT
A k6pvisel6 jogai

6s

ktitelczctts6gei

23. $

(1)

A Kdpviselotestiilet ndvsor6t e rendelet

(2)

A kdpvisel6 a kertilet egdsz6drt v6llalt felelcissdggel kdpviseli v6laszt6i 6rdekeit

(3)

A k6pvisel5k jogai

1. fiiggeldke tartalmazza

6s kdteless6gei azonosak, azokat az MOtv. 32-34.$-a tarlialmazza.

Ezen feltil a kdpvisel6:

a)

ig6nyelheti a munkrijrihoz sziiks6ges technikai felt6teleket, melyeket a Hivatal

kdteles biaositani

-

bele6rtve

a

<inkormiinyzati tulajdoni sz6mit6gdpet;

biaonsrigos intemet-hozzafdr€,st €s

az

b)

feladatainak jobb ell6t6sa 6rdekdben az lnkormhnyzati iigyek egdszdre kiterjed6
irat-betekint6si jog illeti meg;

c) a

k6pvisel6i tev6kenysdg66rt ktil6n jogszabrilyban meghatiirozott m6don
tiszteletdij 6s term6szetbeni juttatiis illeti meg. A kdpvisel6nek a Kdpvisel6testtilet k6pviseletdben vagy megbizris6b6l v6gzett tevdkenys6g6vel dsszeliigg<i,
6,ltala el6legezett, sziiml6val igazolt, sztiksdges kdlts6g6t meg kell t6riteni. A

kifizetdst a polgarmester enged6lyezi;

d)

ktiteles r6sa venni a kdpvisel6-testiilet 6s azon bizottsiig iil6s6n, melynek tagj

a.

Akadiilyoztatiisa eset6n t6volma.rad6s6t a polg6rmesterndl, illetve a bizotts6g
elndkdn6l az iilds megkezd6se elott be kell jelentenie;

e)
0

k<iteles a tudomiisdra

jutott szolgrilati

6s

hivatali titkot megorizni;

kdteles vagyonnyilatkozatot tenni, aminek elmulaszt6sa

esetdn p6tlisdig -

kdpvisel6i jogait nem gyakorolhatja.

(4)

A k6pvisel6k vagyonnyilatkozat6val kapcsolatos eljaras szabAlyait e rendelet 3. sz6mri
mel I dkl ete tartalmazza.

(5)

Az iisszef6rhetetlensdgi tigyeket az Ugyrendi Bizotts6g vizsg6lja ki. Az

elj 6r6s soriin

kritelezo a sziiksdges bizonyit6kok beszerzdse, illetve az elj rir6s al6 vont k6pvisel6
meghallgatiisa, aki

jogi kdpviselot is igdnybe vehet. Az 6rintett meghallgatdsa

csak

akkor mell6zhet6, ha arr6l 6r1esitett6k, de igazolatlanul nem jelent meg, avagy az
6rtesit6s iitv6tel6t meghirisitotta.

A

bizotts6g

a

kivizsg6l6s eredm6nydt javaslat

t6tel6vel egyi.itt terjeszti elo a Kepviselo-testtiletnek dont6sre.

K6pvisel6-csoport (frakciri)
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(1)

A

K6pvisel6-testiiletben

a

kdpvisel6k legal6bb

kdt taggal

k6pvisel6-csoportot

(frakci6t) hozhatnak ldtre. Egy kdpvisel6 csak egy frakci6nak lehet tagja. A frakci6t az
e rendeletben

(2)

A

biztositott jogok addig illetik meg, amig tagiainak sz6ma el6ri a k6t lot.

frakci6 megalakuliis6t a megalakuliist6l sz6mitott 1 5 napon beltil ir6sban kell

bejelenteni a polgiirmestem6l. A bejelentds tartalmazza'.

a)

a

frakci6 elnevez6s6t;

b)
c)
(3)

a megvAlasztott frakci6vezet<i, esetleges vezeto-helyettes nev5t;
a

frakci6 n6vsor6t.

A frakci6

megszrin6s6t, a kizart, illetve beldpett k6pviselo nevdt a frakci6vezeto, a

kil6p6st a k6pvisel6 jelenti be a polgiirmesterndl.

(4)

A

frakci6k mrikctddsi feltdteleinek pdnztigyi forr6sar6l

gondoskodni.

A

hivatal kdteles

a

a

k<iltsdgvet6sben kell

munkiihoz sziiks6ges ktilcin irodahelyisdget,

technikai feltdteleket, iigyviteli k6zremiik<iddst ds trij6koztat6st minden frakci6nak
biztositani, illetve megadni.

A nemzetis6gi tinkorm:lnyzatok

2s.s

(l)

A

nemzetisdgi onkorm6nyzatok elnrikei a Kdpvisel6-testtilet i.il6sein

kiv6tel6vel

-

-

a

z611 iilds

tan6cskoziisi joggal vehetnek r6srt. Az elndkcik ndvsoriit e rendelet 3.

fti g geldke tartalmazza.

(2)

A

nemzetis6gi rinkormdnyzatok elncikeinek

nemzetis6gek

a ziirt tildsen

va16 rdszvdteldre

jogair6l sz6l6. illetve az informiici6s 6nrendelkez6si jogr6l 6s

a

az

inform6ci6szabadsdgr6l sz6l6 torvdnyek rendelkez6seit kell alkalmazni. Ezek szerint a
nemzetis6gi dnkorm6nyzat elnoke a z6rt iildsen akkor vehet rdszt, ha az iil6s targya

kdzvetlentil eririi az adott nemzetis6get; szemdlyes adatok kezel6sekor pedig akkor,

ha ahhoz az drintett el6zetesen kiiltinleges szem6lyes adatok eset6n ir6sban
hozzdji:ttlr. K6ts6g esetdn

(3)

(4)

a

-

hozztilini s hirinyrit kell v6lelmezni.

A

hel-vi nemzetisdgi onkormdnyzatok a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 ttirvdny, illetve

saj

iit szervezeti 6s miikod6si szabrilyzatuk alapj6n mtikcidnek.

Mrikdd6stiket a Hivatal kdteles segiteni. A segit6s form6i:

a)

k<ilts6gvet6siik, z6rsz6madiisuk <issze6llitdsrihoz 6s bonyolit6s6hoz szakappar6tus
biztosit6sa,

b)

fildseik technikai ds tigyviteli el6k6szit6se, jegyz6konyvekkel
feladatok elliitdsa.

kapcsolatos

c)

tevdkenysdgiik risszehangol6sa

a keriileti

K6pviselotesttilet

ds

szervei

munk6jiival,

d)

dnkormiinyzati k6pvisel6k tigyviteli munkrij6nak ellitrisa.

a nemzetis6gi

(5) A helyi nemzetis6gi 6nkormiinyzatok

iil6seir6l a Hivatal 15 napon beli.il elkdsziti a

jegyz6kcinyvet ds azt toviibbitja a tcirv6nyess6gi leltigyeletre hatriskdrrel rendelkezS
szervnek.

(6) A jegyzokdnyvek
karbantartja

a

archiv6l6srir6l a jegyzo gondoskodik. Elk6sziti 6s folyamatosan

nemzetis6gi tinkorm6nyzatok hatarozatainak trirrit, melyet megkiild

valamennyi nemzetisdgi k6pvisel6nek, illetve a nemzetisdgi cinkormrinyzat elntike iiltal
megjelcilt szerveknek 6s szemdlyeknek.

(])

Sajiit szervezeti 6s mrikctd6si szabitlyzalukat a jegyzo kozzdleszi 6s hat6lyosuliisukat
segiti.

V. Fejezet

A KEPVISELO-TESTULET BIZOTTSAGAI, A TANACSNOK(OK)
A bizotts69ok

6s

jogill6suk
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(1)

A K6pvisel6-testtilet 6lland6

(2)

Onkorm6nyzati feladatok ell6tesara, a kdpvisel6-testtileti d6ntdsek el6kdszitdsdre, a

6s ideiglenes bizotts6gokat hozhat l6tre.

hivatal ilyen irrinyri tevdkenys6gdnek, valamint

a

k6pvisel6-testtileti dtint6sek

v6grehajtiis6nak ellen6rz6s6re, a K6pviselo-testtilet az al6bbi 6lland6 bizotts6gokat
hozza letre'.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a h6t f6b61
a h6rom

dll6 Gazdasrigi 6s P6nzi.igyi Bizotts6got;

kdpvisel5bol

6116

Ugyrendi Bizotts.igoU
Bizottsigot;

a hdt

fdb6l rill6 Eg6szsegiigyi

a h6t

fobol ell6 Kdznevel6si, I{risrig- 6s Gyermekv6delmi Bizottsrigot;

a h6t

f6bol

6116

Kultur6lis 6s Sport Bizotts6got;

a h6t

fob6l

6116

Keriiletfej leszt6si- 6s Uzemeltet6si Bizotts6got;

6s Szocirilis

g)
h)
(3)

a

kilenc f6b6l

6116

Kornyezetv6delmi ds Kiizbiztonsdgi Bizotts6got;

az cit kdpvisel6bol 6116 Kcizbeszerzdsi Bizotts6got.

Az 6lland6 bizottsiigok
tartalmazza.

e rendelet 1. mell6klete
Az 61land6 bizotts6gok tagiainak n6vsor6t e rendelet 2. fiiggeldke
rdszletes feladatainak jegyzdk6t

tarlalmazza.

(4)

A bizottsiigot az elntik k6pviseli. Trivoll6t6ben az iltala megbizott, ennek hi6nyiiban

a

bizottsiig 6ltal v6lasztott k6pvisel<i tag helyettesiti.

(s)

Az

egyes Slland6 bizotts6gokra ritruhazott hatiisk<ircik jegyzdket

e

rendelet

5

mell6klete tartalmazza.

(6)

Az rilland6 bizottsrigok elnoke

6s

az elnrikkel egyiitt

6ftve

tagjainak tribbsdge

6nkormiinyzati kdpviselo. Egy k6pviselo legfeljebb hrirom bizottsdgba v6laszthat6.

(7)

Az iilland6 bizotts6gok belso mrikdd6siik szab6lyait jelen rendelet keretei

kcizcitt

maguk hatdrozzrik meg. Amennyiben szab6lyzatukban jelen rendelett6l el kiv6nnak
tdrni, azt kcitelesek a K6pvisel6-testiilet iil6se eld terjeszteni j6viihagy6sra.

(8)

A k6pvisel6-testtileti munka segit6sdre, egy-egy feladat ellatasara a K6pviselotesttilet
tagjai sor6b6l ideiglenes bizottsiigot hozhat l6tre. Ideiglenes bizotts6g ldtrehoz6sa
eset6n a hatiirozatban meg kell

hat6ridejdt.

A

jeldlni a feladatot ds rdgziteni kell

megold6srinak

leladat elvdgz6s6r6l sz6l6 besz6mol6 elfogad6sakor az ideiglenes

bizottsrig megszrinik.

(e)

A

bizottsrig elndke ds tagja, a taniicsnok megbizatiisa al6l min6sitett tcibbs6ggel

felmenthet<i-

A bizottsdgok kdziis szabflyai
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(1)

A bizottsdgi tll6s

hat6rozatk6pessdg6re, a hattrozathozatal m6djrira, az tildsr6l kdsztilt

jegyz6konyvre ds

a ziirt iil6s tart6s6ra megfelel6en alkalmazni kell a

k6pvisel6-

testtileti tildsre vonatkoz6 szabrilyokat azzal az elt6r6ssel, hogy a bizottsiigi iil6srcil
nem k6sziil sz6szerinti jegyz6kdnyv.

(2)

A

bizottsiigi iil6st a bizotts6g elncike, trivolldtdben az iitala megbizott k6pviselo

bizotts6gi tag hivja cissze.

A

bizotts6g tilds6t cissze kell hivni a bizottsiig tag)ai

egynegyed6nek irrisbeli k6rds6re, illetve a polg6rmester inditv6nyara.

(3)

A bizottsiig napirendjdre az elncik

tesz javaslatot; ilyen

A bizotts6g kdteles napirendjdre felvenni azt az

joga

a polg6rmesternek is van.

eloterjesztdst, melyet el6terjesztdsre

jogosult tett. 6s tdm6ja szerint a megkeresett bizottsag hat6skor6be tartozik.

(4)

A bizottsag iil6sdt az elnok, t{ivoll6tdben az iilala megbizott kdpvisel6 bizotts6gi

tag

vezeti. Megbiziis hi6nyriban a bizotts6g dcint az eln<ik eseti helyettesitdsdrol.

(5)

A bizottsrigok hataskciri

cisszeiitkcizdse eset6n az drintett bizottsrigok elnokeinek kell

egyeztetniiik, ha ez sikertelen, a K6pviselo-testiilet dcint a liatdskcir gyakorl6j616l.

(6)

A

bizotts6gi iil6seken a nem bizottsiigi tag kdpvisel6k tanricskozrisi joggal rdszt

vehetnek.

(7) A (6) bekezd6s szerinti rdszv6tel lehetov6 t6tele drdekdben a bizottsdgi

til6sek

id6pontj6t a Hivatalban nyilvrin kell tartani, melynek 6rdek6ben a bizottsiig elntike
kdteles az tilds id6pontjrit el6zetesen bejelenteni.
egyeztetni

A

bizotts6gi elndkdk kdtelesek

az iildsek id6pontjrir6l, hogy a tdbb bizottsrigban tagk6nt

dolgoz6

k6pviselok valamennyi bizottsiigi tildsen r6szt vehessenek. Megegyez6s hiSnyiiban a
polgrirmester dcint az til6sek idejdr6l.

(8)

A polgarmester

a bizottsrig ddnt6sdnek vdgrehajtiisat fel{iiggesztheti, ha az ellentetes a

K6pviselotesttilet hatarozat6val, vagy s6rti
felfUggeszt6skor

a

az

Onkormiinyzat erdekeit. A

polgiirmester eloterj esa6s6ben

krivetkez6 iilds6n hatiiroz.

a

Kdpvisel6-testiilet soron

A

(e)

Kdpvisel6+estiiletet a bizotts6gok kdtelesek dvente egy alkalommal. illetve eseti

k6pviselo-testtileti d<int6s szerint trijdkozlatni

az atruhazott hatiiskcirben

hozott

dcintdseikr<il.

28. $

Az rilland6 bizottsiig:

a)

a

Kdpvisel6-testtilet d<intdseinek el6kdszit6se drdekdben megvitatja ds 6ll6st foglal az

rinkormiinyzat feladat- 6s hatriskiirdbe tartoz6 tigyekben;

b)

d6nt a Kdpviselo+estiilet altal i'IflthtLzolt cinkormrinyzati ds dnkormiinyzati hat6srigi
iigyben; 6nkormiinyzati hat6s6gi iigyben hozott d<jnt6se ellen az 6rintett a K6pvisel<1testiilethez fellebbezheU

c)

feladatkcir6ben ellenorzi

a

Hivatalnak

a

Kdpvisel6-testtilet ddntdseinek

az

el6k6szit6s6re. illetoleg a vdgrehajtrisiira irdnyul6 munkiijdt:

d)

kezdemenyezi

a

polgiirmester int6zked6s6t,

ha a Hivatal

tevdkenysdg6ben a

Kdpviseto-testtilet 6tl6spontj rit6l, c6ljrit6l tdrt6n6 eltdrest, az <inlormiinyzati 6rdek
s6relmdt, vagy a sziiks6ges intdzkedds elmulaszt6s6t dszleli.

2e.!i

A K6pviselotestiilet a Keriitetfej leszt6si 6s Uzemeltetdsi Bizofts6gra ruhdzza 6l azt a dcint6si
jogot. hogy a vdlem6nyez6sre megkiilddtt telepilldsrendez6si eszkdztik v6lem6nyez6si
eljririis6ban rdsa kiv6n-e venni.

A Tanicsnok

30.$

A

K6pviselo-testiilet egyes onkormrinyzati feladatkortik feltigyelet6re tan6csnokokat
valaszthat. A megv6lasztott tan6csnokok nevdt, feladatkdr6t e rendelet 2. fiiggeldke
lartalmazza.

VI. Fejezet
A TISZTSEGVISEL6K ES A HIVATAL
A polgdrmester

6s

feladatai

31.$

(l)

A Kdpviselo-testiilet gyakorolja

(2) A

a polgiirmester tekintetdben a munk6ltat6i

jogokat.

polgiirmester szabads6giinak idejdt 6n6ll6an hatiLrozza meg, helyettesitds6r<il

gondoskodni kciteles.

(3) A

Kdpvisel6-testiilet egyes hat6skcireit

a

polg6rmesterre rr t6zza.

Az

6truh6zofi

hatiisk<ircik jegyz6kdt e rendelet 4. fiiggeldke tafialmazza.

(4) A K6pvisel6-testiilet

a polg6rmesterre iitruhiizott hatrisk<ircik gyakorl6s6hoz utasitast

adhat. e hatiiskcirciket visszavonhatja.

(5)

A polgiirmester besziimol a Kdpviselotestiiletnek a F6v5rosi Kdzgyril6shez benyrijtott,
a

kerilletet drint<i el6terjesztdsekrrjl 6s d6ntdsekrol.

32.$

(1)

A polgarmestemek a Kdpviselti-testiilet miikddds6vel 6sszefiigg6 feladatai kiiloncisen:

a)
b)
c)

segiti a kdpviselSk munk6jrit;
cisszehivja ds vezeti a K6pvisel6testiilet til6seit;

k6pviseli az Onkorm6ny zatot

(a XVI. Kertileti U;sag UudOi

jogkdr6nek

kivdtel6vel);

d)

az Snkorninyzati rendeleteket, valamint a Kdpviselo-testtilet til6s6r6l k6szillt
jegyzokcinyvet

a

jegyzovel egyiitt alAirja;

e) a Mcitv. 68. g (1) bekezd6sdben foglaltak

szerint

az iil6st

k6vet6en

kezdem6nyezheti a kdpvisel<i-testiileti drint6s tj abb megteirgyaLis6t, ha a dctnt6st
az Onkorm6nyzat drdekeit sdrtonek tartja.

(2)

A polg6rmestemek a bizotts6gok mr.ikod6s6vel cisszeftiggo jogkrirei:

a)
b)

k<itelez6jelleggel inditvdnyozhatja a bizottsiig dsszehivris6t;

felfiiggesztheti

a

bizotts6g diintdsdnek v6grehajt6srit.

ha az

ellent6tes

a

K6pvisel6-testtlet hatiirozatiival, avagy sdrti az onkormiinyzat drdekeit.

(3)

A polgrirmester egyes. egy6b iogk<irei:

a)

a

jegyz6 javaslatainak figyelembe vdtel6vel meghallrozza a Hivatal feladatait az

dnkorm6nyzat munk:ljrinak szervezds6ben,

a

dcint6sek el6kdszit6s6ben

6s

vdgrehajtiisiiban;

b)

ddnt a jogszab6ly 6ltal

hatriLskdrdbe

utalt iillamigazgat6si tigyekben,

hat6sriLgi

jogkdrtikben, egyes ilyen hat6skdreinek a gyakorlis6t jogszab6ly felhatalmaziisa
eset6n 6truhdzhatj a;

c)

a

az SZMSZ melldkletekdnt elfogadand6 el6terjesztdst nyujt

jegyzi5 javaslatiira

be a

Kdpviselo{estiiletnek

a Hivatal bels6

szervezeti tagoz6d6srinak,

munkarendjdnek, valan'rint iigyfelfogadrisi rendjdnek meghatbtoztsirq'

d)
e)

a hatAskordbe tartoz6

iigyekben szabitlyozza akiadmdnyoziis rendj dt;

gyakorolja a nunk6ltat6i jogokat a jegyzo. valamint az egy6b munk6ltat6i
jogokat az alpolgiirmester 6s az onkolfn nyTati intezm'nyvezet6k tekintetdben;

f)

meghataro

zza

a

Hivatal kcjztisztviseloinek azon k6r6t, akik kinevez6sdhez,

vezetoi megbizasiihoz, felmentdsdhez, vezetoi megbizasdnak visszavon6s6hoz,
jutalmaz6sdhoz saj6t egyetdrtdse sziiksdges.

(4) A polgarmester kriteles

az (rj polgiirmester-vriLlasztas kittizds6nek napj6t kdveto 30

napon beliil a K6pvisel6+estiilet et6 terjesaeni a polgermesteri tisztsdg 6tadaseval
kapcsolatos jegyzdket ds 6ltalinos 6jdkoztat6t, kiilonds tekintettel az onkormanyzat
k6lts6gvet6s6re.

Az alpolgirmester

33.$

(1)

A

K6pviselo-testiilet

a

polgiirmester javaslatiira, titkos szavazassal, minositett

a polg6rmester helyettesit6s6re, munkrijiinak segitdsdre egy vagy t<ibb
ftirill6sir alpolgdrmesteft y6laszt. Az alpolg6rmester megbizatesa megszrinik a Mdtv.

tcibbs6ggel

76. $-6ban meghat6rozott esetekben.

(2)

A K6pvisel6-testiilet legfeljebb hiirom alpolg6rmestert vAlaszt. Az alpolgrirmester(ek)
nevdt e rendelet 2. liiggeldke tartalmazza.

(3)

Az alpolgiirmester a polgdmrester ir6nyitdsrival kitj a el feladatrit. Tdbb alpolgiirmester
esetdn a helyettesitds sorrendi6t a polgiirmester

h

atdrozza meg.

A jeg-vzri

31.$

(l)

A jegyzo gondoskodik az

dnkormiinyzat miikddds6vel kapcsolatos feladatok

elLitis6r6l. Ennek keretdben:

a) elok6sziti a

kdpvisel6-testiilet. valamint

a

bizottsiigok

eld

keriil6

el6terjesztdseket;

b)

elt6tja a kdpviselo-testiilet, a bizotts6gok szervez6si 6s iigyviteli tevdkenysdg6vel
kapcsolatos feladatokat;

c)

tan6cskoz6si joggal rdszt vesz a kdpvisel6testtlet, r6szt vehet a bizottsiigok
tildsein;

d)

ha a k6pviset6-testiilet iit6s6n el6terjesztett hat'rozati javaslatot, illetve annak

vita ut6ni m6dositott viitozali*, .iogszabrilys6rtonek tartja, kriteles erre

a

k6pviselo+estiilet fi gyelm6t felhivni;

e)

amennyiben a K6pvisel6{estiilet tcirvdnyess6gi 6szrev6tele ellen're megszavazza
a

javaslatot, a t6rvdnyessdg helyredllitrisa 6rdekdben a tdrv6nyess6gi feltigyeletre

hatriskdrre I rendelkezo szervhez fordulhat;

fl

kdteles jelezni

a

polgiirmesternek,

a

bizottsdgoknak,

ha

ddnt6siikn6l

jogszab6lys6rt6st 6szlel;

g) gondoskodik a K6pviseto-testiilet til6se jegyztikdnyvdnek elk6szitds6rol;
h) a rendeletet a polgiirmesterrel egytitt al6irja, ds gondoskodik

annak

kihirdet6s6rol.

(2)

A jegyzo:

a)
b)

vezeti a K6pviselo-testiilet Hivatal6t;

gyakorolja a munk6ltat6i jogokat a hivatal k<iztisztvisel6i tekintetdben, a

32

(3) bekezd6s l) pontja szerinti egyet6rt6si jog figyelembevdtel6vel;

c)

dcint6sre elok6sziti a polg6rmester hataskdr6be tartozo illamigazgat6si iigyeket;

$

d)

elt6tja a tdrv6nyben vagy kormiiLnyrendeletben eloirl iilamigazgatrisi feladatot,
hat6srigi jogkcirt;

e)

dcjnt a hatdskdr6be utalt iigyekben;

0

a hatiiskdrdbe tartoz6 iigyekben szabblyozza a kiadm6nyozris rendj6t;

rendszeresen flgyfdlfogadast tart;

h)

gondoskodik

a belso

ellen6rzdsi tev6kenys6g megszervezds6r<il

ds

miikddtetdsd16l;

i)

tov6bbri ell6tja a Mdtv. 81 . $-riban meghat6rozott feladatokat.

Az aljegyzii
3s.$

(l)

Az aljegyz6 a jegyzi3re
vonatkoz6 szab6lyok szerint elliida a jegyzS helyettesit6sdt, valamint a jegyz' ttltal

A PolgriLrmester a

Jegyzo javaslat6ra

-

aljegyzot nevez ki.

meghat6rozott feladatokat.

(2)

A

jegyzoi 6s

akad6lyoztat6suk

u

aljlegyzoi tisas6g egyidejii betriltetlens6ge'

illetve

tart6s

esetdre legfeljebb hat h6nap idtitartamra - a jegyzoi feladatokat

a

Jegyz<ii Kabinetvezeto letj a el.

A K6pvisel6-testiilet Hivatala
36. $

(1) A K6pvisel6-testiilet egysdges

hivatalt hoz ldtre az onkorm6nyzat miikdd6sdvel,

valamint az itllamigazgatisi tigyek diint6sre val6 el6k6szit6s6ve[ 6s v6grehajt6s6val
kapcsolatos feladatok ellatAsAra.

(2)

A Kdpviselo-testtilet a jegyzo javaslat6ra benytjtott polg6rmesteri el6terjesz6s alapj6n
meghatlrozza a Hivatal belso szervezeti tagoz6diis6t, munkarendjdt, valamint az
iigyfdllogad6s rendj6t. melyet e rendelet 2. sziimti rnell6klete larlalrnazza'

(3)

A

Hivatal Szervezeti ds Miik6d6si Szabdlyzatitt a K6pviselo-testiilet

fogadja el.

hatarozattal

VII. Fejezet
A VALASZTOPoLGAROK

fs az oxxoRtuANvz.Ar

A ktizmeghallgatds
37.$

(l)

A K6pviseto-testi.ilet dvente legaklbb
elfogadiisa ut6n

melyen

-

egyszer,

-

lehet5s6g szerint az 6ves kciltsdgvetds

az 0nkormrinyzat lapj 6ban elore meghirdetett kozmeghallgatrist tart,

az dllampolg6rok 6s a kertileti

szervezetek k<iz6rdekri kdrddseket

6s

javaslatokat tehetnek.

(2)

A krizmeghallgat5s olyan nyilv6nos testiileti iildsnek minostil, melynek cdlja, hogy az
onkorm6nyzat beszdmoljon az elmirlt id<jszakr6l, illetve hogy a v6laszt6polgarok, az
drdekkdpviseleti szervek, tov6bb6 a hetyi iigyekben drdekelt egydb szervek kdrd6seket
6s

(3)

javaslatokat intdzhessenek a K6pvisel6-testi.ilethez.

Ha a kdzmeghallgat6son a k6pvisel6k nem jelennek meg hatriLrozatkdpes sz6mban, a
kdzmeghallgatris nem tarthat6 meg,6talakul kertv6rosi f6rumm6. A kertv6rosi f6rum
javaslataikat a megjelent
keret6ben a megjelentek feltehetik k6rd6seitek. elmondhatj6k
k6pviseloknek.

(4) A

hat6rozatkdptelens6g miatt megismdtett kdzmeghaltgatast egy honapon beliili

idopontban meg

kell tartani. A

megism6telt k<izmeghallgat6s idopontjrit

az

Onkormrinyzat lapj6ban meg kell hirdetni.

A lakoss6gi frSrum
38.S

(l)

A

polgdrn.rester elore meghatdrozott kdz6rdekfi k6rddsben, illetve jelentosebb keriileti

d<int6sek elok6szit6s6re

az iillampolgiirok 6s a tdrsadalmi szervezetek

kcizvetlen

t6j6koztatrisa c6ljdb6l lakossrigi 1'6rumot hivhat rjssze.

(2) A lakossrigi f6rum egyar6nt <jsszehivhat6
drinto trirgykiirben.

a keriilet egdsz6t vagy

anr.rak

egy r6sz6t

A lakossrig ktizvetlen trij6koztatrlsa
3e.s

(1)

A

kdpviselok

a

lakossiig szhm|ra fogad66r6t tartanak, amelynek idopontjrit

ds

id6tartam6t maguk hatrirozzriLk meg.

(2)

A fogad66r6k rendjdt ki kell ftiggeszteni

a Hivatal hirdet<it6bl6j6n 6s f6l6venk6nt egy

alkalommal meg kell jelentetni az Onkorm6nyzat lapj6ban, illetve k<jzzd kell tenni a
honlapon.

Az 6nkormrinl'zat lapja

10.$

(l)

Az 0nkorm6nyzat lapjrinak kiad6ja: Budapest F6viiros XVI. keruleti Onkormdnyzat.

A kiad6i jogokat
A

a Kdpviselo-testiilet gyakorolja. a polg6rmester abban nem jrirhat el.

fdszerkeszt<i koteles a Kdpviselo-testiilet ddntdseinek megfeleloen ellatni leladatat.

A Foszerkesztot a K6pviselo-testiilet vrilasztja

ds bizza meg nyilvrinos piiydzat

itjdn.

A pd{yiizatot a Kultur6lis ds Sport Bizottsag v6lem6nyezi. A f6szerkesa6 esetdben a
kinevezds 6s felment6s munk6ltat6i jogrit a Kdpvisel6{esttilet, az ellenorzdsi ds
beszrimoltatiisi jogokat a Kultur6lis ds Sport Bizottsrig gyakorolja.

(2)

A XVI. Keriileti Ujs6g tartahnridrt a foszerkesa<i egyszemdlyben felelos

(3)

A XVI. Kertleti Ujs6g kozszotgdlati jellegri, kcizdrdekii inform6ci6kat kozdl

a kertilet

lakossiiga szlmdra. Kiaddsrlnak cdlja az OnkormAnyzal. a Hivatal munkrijrir6l ds a

kertilet 6let6rol tcirtdn6 szeleskcini

trij

dkoztatris. Kdtelezo szerkeszt6si alapelve a

tdnyszeni 6s p6rtatlan t6jdkoztatiis.

(4)

A

lapban

a 19. $ (4) bekezd6s6nek megfeleloen

kt z6lni

kell a helyi

rendeleteket.

Mindazon hatArozatokat is kotelez6 kcizreadni, melyek a kertilet lakossiig6nak jelentos
ktir6t 6rintik.

(5)

A

lapnak megfelelo. lolyanratos ds ariinyos terjedelmf tud6sitdst kell nyfjtania

a

K6pvisel6{esttilet. a polgiirmester, az alpolg6rmesterek, a bizottsrigok, a Hivatal. az

dnkorm6nyzati int6zmdnyek ds a nemzetisdgi rinkorm6nyzatok munkiij6r6l.

A

nem

iinkorm6nyzati, de k<izszolgrilati jellegti anyagok kdzz6tdteldvel szemben elonlt
dlveznek a krjzvetleniil az 0nkormdnyzat mrikcjd6s6r6l sz6l6 hirek.

(6)

A lap m6s rijs6gba, kiadvrinyba helyezve nem terjesahetci; szintdn nem
0js6got, kiadvrinyt a lapba helyezve terjesZeni. kivdve, ha

szabad m6s

aa a Kulturrilis 6s Sport

Bizottsiig kdz6rdekti cdlb6l enged6lyezi.

(7)

A lap pdldrinysziima a keriileti postacimek
postaLld6kba tdrtdn6 eljuttalas-

A

sziLmahoz igazodik. terjesa6sdnek m6dja a

lap ingyenes.

A

f6szerkeszt6 jogosult

a

lap

kdltsdgeit rekliimok k<tzl6sdbol szdrmazo bev6telekkel csdkkenteni, de a rekliimok
kdzldse nem cscikkentheti az dnkormiinyzati kiizszolgdlati inlormdci6k terjedelm6t.

Az Onkormfnyzat honlapja
11. li

(l)

Az

Onkormiinyzat honlapjat azdrt miikcidteti. hogy ezen az riton

legszdlesebb kcirti trijdkoaatast nyirjtsa

is a

leheto

a lakossrignak szervezet6rol, mtikdddsdrol,

illetve elektronikus irton is kapcsolattartiisi lehet<is6get biztositson az 6rdeklodoknek.
tovdbb6 lehet6v6 tegye a nyilt iil6sek kiizvetitds6t.

(2)

A honlap naprakdsz

karbantart6siir6l, a sztiks6ges mdretr.i webt{irhelyr6l, tovribbri a

t6nyszeni. piirtatlan t6j6koaatrisr6l a polg6rmester koteles gondoskodni.

(3)

A honlapon kcizzd kell tenni:

a)
b)
c)
d)
e)

az Onkormiinyzat teljes szervezeti-szemdlyi feldpit6s6t,
az <isszes hat6lyos cinkormdnyzati rendeletet,

azdnkorm nyzatihat6rozatokat,
a

nyilviinos k6pvisel6+estt.ileti iildsek j egyzokcir.ryveit,

az 0nkorm6nyzat. illetve int6zm6nyei iigyf6lfogaddsi rendj6t, a k6pvisel6k

6s

tisas6gviselok fogad6616it,

f1 azon k6pviseloi 6s

hozzdtartozoi vagyonnyilatkozatokat, melyek ilyen

kdzz,tdlel€t a nyilatkozatot tev6 k6pviselo vagy hozzehftoz6 kerte,

g) a

keriilet

df

szpolgrirainak, toviibb6

a

Budapest F6vdros

XVI.

Kertilet66rt

kittintet6ssel rendelkezok nev6t. a kitiintetds idejdt.

(4)

A honlapon kcizzd lehet tenni:

a)
b)
c)
d)

az onkorm6nyzati intdzm6nyek 6ltal kiild<itt anyagokat,

keriiletikultur6lis-6ssport-programokat,
a

keriileti civil szervezetek anyagait,

egy6b, keriileti vonatkoziisri anyagokat, figyelemmel

a

tdnyszeni. p6rtatlan

t6j dkoztatris e[6ir6s6ra.

(5)

A

honlapon tdrekedni kell az interaktiv, a lakossiigi tigyintdz6st megk6nnyito.

lakossiigi rdszv6telt fokoz6 tartalmak elhelyez6s6re 6s fejlesadsdre.
bevoniisa drdek6ben

a

K6pvisel<i-testtilet

A

a

lakoss6g

nyilt tildse el6 kertil<i eloterjesztdsek a

ddnt6shozatal elStt is a honlapra helyezhetok. azokr6l kdzv6lem6ny-kutat6s is tarthat6.

Az tinszervez6d6 kiiztiss6gekkel vaki egytttmiikiid6s
12.S

(I

)

A teleptil6si onkormiinyzat a feladatai kor6ben trimogatja a lakossrig
k6zciss6geinek tevekenys6g6t. egyiittmiikcidik a

(2)

civil szervezetekkel

A Kdpviselo-testtilet 6s a bizottsiigok tildsein tev6kenys6gi

illeti

n-reg

<jnszervezodri

ds egyhiizakkal.

kcir6ben tanricskozasi

az e rendelet 4. melldkletdben szereplo, XVl. keriileti

jog

sz6khellyel

rendelkezo. Fovdrosi Bir6s6gon bejegyzett egyesiiletek meghatalmazott kdpviseloit.

VIII. Fejezct
KAPCSOLAT A GAZDASACI KAMARAKKAL

ES

AZ I.]ITDEKKEPVISELETI SZERVEZETEKKEL
13.S

(l)

A gazd6lkod6 szervezetekre, az 6ltaluk folytatott

gazdasdgi tevdkenysdgre vonatkozo

jogszabrily alkotdsara, program elfogad6srila, 6ttb96. vagy nagy gazdasiigi jelentos6gu

int6zked6s meghozatal6ra irrinyul6 eloterjeszt6s

(a

tovribbiakban: gazdasiryi

el6terjesztds) k6pviselo-testiileti benytjt6sa elott

ki kell kdrni a keriiletben

miikdd6

6rdekelt gazdasiigi 6rdekk6pviseleti szervezet, valamint az illet6kes tertileti gazdasagi
kamara vdlemdny6t. Nem kell a v6lem6nyt kikdrni, ha a M<jtv. 46. $ (2) bekezd6s c)
pontja alapjdn z6rt iildsnek helye lehet.

(2)

A

gazdasrigi kamara

nyilvrinithat vdlem6nyt.

a
A

feladataivat dsszeftggo gazdasiigi eloterjeszt6sekr6l
v6lem6nykdr6srol 6s annak az eloterjeszt6sbe tdrt6n6

belefoglakisrir6l az ekiterjeszto kdteles gondoskodni. Az eloterjesztds tervezetdre tett
6szrevdtelekre drdemi viilaszt kell adni.

(3)

Ha a keriileti

gazdasiigi drdekkdpviselet, illetve

a teriileti gazdas6gi

kamara

kezdem6nyezi gazdaslgi el6terjesztds elkdszittetdsdt 6s benyljtris6t, a polgS,rmester a
kezdemenyez6st megvizsgdlja 6s arra 6rdemi vrilaszt ad.
elutasitAsa esetdn

(1)

is

A kezdem6nyez6srol

annak

tdj6koztatni kell a Kepviselotesttiletet.

A kertiletben miikdd6

gazdasbgi drdekk6pviseleti szervezel 6s

a gazdasiigi kamardk

jog
k6zcjsen n.reghatalmazott k6pviselojdt a bizottsrigok tildsein tanricskoz6si
a tevdkenys6gi

-

illeti meg

kttriikbe taftoz6 napirend tiirgyal6sa sordn'

lX. Feiezet
AZ oNKORMANYZAT GAZDASAGI ALAPJAI
A kiilts6gvet6s
44.$

A Kdpvisel6-testtilet meghatar ozza gazdasi4i programjat 6s 6venkdnt kdltsdgvet6s6rol.
illet<ileg a z6rsz6maddsr6l rendeletet alkot. A ktiltsdgvet6si rendeletben a krilts6gvet6s
v6grehajtrlsiivat kapcsolatos hataskdr-atruhaziisokat pontosan szab

lyozti kell oly

m6don.

hogy a szabaly ozbs larlahnzza az illnthitzott hatdskdrben meghozott dontdseh6l tdrtdnti
besz6moliis szab6lyait is.

Az Onkormdnyzat vagyona

4s.s
(1)

Az

dnkorm6nyzat tdrzsvagyonAnak kcirdt 6s

a tulajdonnal val6

rendelkezdsi jog

gyakorl6srit ktilcin rendelet szabttly ozza.

(2) Az

0nkorm6ny

zal

saJal felel6ss6gdre viillalkoz6si tev6kenysdget folyathat. Az

Onkormiinyzat viillalkoz6sa a kotelez6 feladatainak elldtAsat nem veszdlyeztetheti.

(3)

Az 1nkorminyzat kizirllag olyan v6llalkoziisban vehet r6szt, amelyben
nem haladja meg

a

felelossdge

vagyoni hozzdj{tulisinak mdrt6k6t. Jelen rendelkez6s nem

min6siil rigy, hogy egyszemdlyes 6nkorm6nyzati cdg ne volna alapithat6.

X. Fejezet

ZAIT6 RENDELKEZESEK
46.S
(1)

E

rendelet 2017. jrinius

mell6kletekkel

ds

l.

napj

6n ldp hat6lyba. E rendelet hiteles pdldiinya

fiiggeldkekkel egytitt

a

Budapest F6viiros

Onkormiinyzat Polgrirmesteri Hivataliiban iigyf6lfogad6si

XVI.

a

kertileti

id6 alatt, tovitbbi

az

Onkormrinyzat hivatalos intemetes hontapjrin tekinthet6 meg.

(2) E rendelet

hat6lyba l6p6sdvel egyidejiileg hatiilyiit vesai Budapest Foviiros XVI.

keriileti Onkormdnyzal Kdpviselo-testtiletdnek az Onkormiiny:zat Szervezeti

6s

Miikctd6si SzabAlyzatitr6l szol,6 l0l201l . (iV. 20.) dnkormiinyzati rendelete.

(3)

E rendelet fiiggeldkeinek naprakdszen tartdsdr6l a jegyzo gondoskodik

(4)

A

trirvdnyben meghatiirozott kdteless6geit megszego tinkormdnyzati k6pviset<i

megiillapitott tiszteletdijdnak. term6szetbeni juttatris6nak csdkkentdsdre vonatkoz6
szab6lyokat

-

18. $ (5) bekezdisben foglaltak

kiv6tel6vel

a

k6pviselotestiilet kiilctn

dnkormdnyzati rendeletben rillapitja meg.

Ancsin L:iszlti
.je

gz(i

Kovdcs P6ter
ltolgltrme.slcr

AltalSnos indokoLis
rendeletalkotiis indoka a jelenleg hatatyos, az onkormiinyzat Szervezeti ds Mtikdddsi
Szabdlyzatir6l sz6l6 dnkormiinyzati rendelet rendelkezdseinek megfeleltet6se a hatrilyos
jogszabrilyok el6ir6sainak, tovribbii a szabdlyozits alkalmazhat6s6g6nak el<isegit6se.

A

R6szletes indokol6s

Az l. $-hoz
Az $nkorm6nyzat k6pvisel6-testiilet6nek ds hivatalinak hivatalos elnevez6s6t 6s sz6khety6t
hatirozza meg. tovribb6 megnevezi az tinkormiinyzat fjsegiat 6s hivatalos internetes
honlapjrit.

A 2. $-hoz
Az 6nkormrirnyzatisrig alapelveit tarralmazza.

A 3. $-hoz

Az $nkorm6nyzat feladat- 6s hatdsk<treit rillapitja meg, szabiiyozza a hat6sk6r atruhaz6st,
illetve rugalmas hivatkoz6ssal ds felsorol6ssal meghat rozza az at nem ruh'zhatS
hatiisk<irtiket.

A 4. $-hoz
A K6pvisel6-testiilet alakul6 fll6sdvel kapcsolatos legfontosabb el6irrisokat tartalmazza.
Az 5-8. $-hoz

A kdpvisel6-testtileti iildsek tipusait (rendes 6s rendkivtili), gyakoris6griLt, illetve az dsszehiviis
m6djrit, valamint az til6sekre meghivand6k k6r6t szabiiyozza. Meghattrozza a
munia6rtekezlet 6s a munkaterv fogalm6t, az arra vonalkoz6 rendelkezdsekel. Szabiiyozza az
6s
anyagkiild6s m6dj6t bizonsrigos iniernet-kapcsolaton keresziil. Az eloterjesadsek tartalmi
meghatriLrozoft
szemben
foimli kovetelm6nyeit fogilmaz za meg. Az elSterjeszt€,ssel
kcivetelmdnyek beta-rt6sa a biztositdk arra, hogy a k6pvisel6-testtilet megalapozott ddnt6st
hozhasson.

A 9. $-hoz
A k6pviseto-testtilet iit6seinek nyilvanossrigrir6l sz6l. Pontosan szabttlyozza. hogy a k6pvisel6testiiiet milyen esetekben tarthat 26rt ill6st, ds egy6rtelmiien megadja a zirt id,lesi hat6rozatok
koz16sdnek szab6lYdt.

A

10. $-hoz

siirgoss6gi inditvriLny el6terjeszt6s6t a rendelet sziik korben engeddlyezi azert, hogy a
d6nt6;k ke-iloen megalapozotiak, a bizotts6gok Sltal el6kdszitettek legyenek. A kdpviselotestiiletnek minositett ttibbs6gget kell az inditvrinyt napirendre vennie'

A

A

ll.

$-hoz

Az iildsvezetdssel kapcsolatos alapveto rendelkezdseket szabdlyozza. illetve rendelkezik a
polgdrmester akaddlyoZatrisa esetdre. az iil6st vezet6 eln6ki feladatok ell6tAsAr6l. Rcigziti a
hatiirozatk6pess6g fogalmiit, illetve rcigziti azt, hogy mi az elj6rris abban az esetben, ha az iilds
hatiirozatkdptelensdg miatt elmarad. illetve f6lbeszakad.
A

12. $-hoz

A kdpvisel6-testtilet til6sei napirendjdnek megrillapitrisrir6l sz616 szabrilyokat tartalmazza.

A

13. $-hoz

Vitavezetdsi szab6lyokat tartalmaz, illetve azokat az idokorkitokat szabj a meg, melyek az
tit6sek idotartamilnak leheto legiobb kihaszn iilsttt cdlozzitk. A hozzdsz6l6sok sorrendjdnek
meghatdroziisa arra szolgiil, hogy a ddntdst hoz6 k6pvisel6k min6l trjbb informdci6val
rendelkezzenek. illetve a kdpvisel6csoportok ismertethess6k egyeztetett dll6spontjukat

A

14. $-hoz

Az tigyrendi javaslat fogalmSt, illetve az tigyrendi javaslatokr6l sz6l6 dtintds m6dj6t,

a

szem6lyes megt6madtat6s eset6n alkalmazand6 szab6lyokat hal rozza meg.

A

15. $-hoz

Az i.ildst levezeto elnok jogositv6nyalt :,irtalmazza.

A 16. $-hoz

Az iiltal6noshoz k6pest eltir6 vitavezet6si szabdlyokat lartalmazza. Lehetosdget biztosit a
meddo vitdk lezdriisiira. ugyanakkor rendezi, hogy a nagy horderejti k6rd6sek hosszabb
vitriban, kiilcin avagy tribb iil6sen kertljenek megtrirgyal6sra.

A
A nyilt - ezen beliil

a

17. $-hoz

n6v szerinti -, illetve a titkos szavaziis technikai kdrd6seit szabalyoTza.

A

18. $-hoz

A rendelet altal.inos szabiilyk6nt az egyszerti sz6tiibbs6gii sza!az6st hatirozza meg. Tdtelesen
felsorolja a minositett tobbsdget ig6ny'lo k6rddsek k<irdt. Meghat|rozza a dontdshozatalb6l
val6 kiz6r6s eljar6sdt.

A

19. $-hoz

Az <tnkormdnyzati rendelet fogalmiit ds megalkotris6nak eljdrasi szabiiyait tartaknazza A
rendeletek kihirdetds6ben a kiftiggeszt6st tekinti hivatalosnak, de a lakossiig biAos
tudom6sszerzdse c€ljAbol az dnkorm6nyzati tjsrigban 6s az onkormiinyzti honlapon tdrt6no

ismertet6st is kodifikdlja; ugyanakkor megengedi, hogy ha kisebb, meghat6rozhat6 csoportot
6rint csak a rendelet. akkor az ujs6gban tdrtdn6 megielentetds vagy ismertetds elmaradjon ilyenkor m6d van a kdzvetlenebb tajikoaatasra (postal6driba sz6r6s, egy6ni dtadris, stb.).

A 20. $-hoz

Az interpell6ci6ra vonatkoz6 szabrilyok aA celozz(k. hogy a kdpviselok

rinkorm6nyzati

dcintdsi helyzetben ldvokt6l 6rdemi viilaszt kapjanak. A rendelet szerint.
amennyiben az interpelliil6 kdpviselo nem fogadja el a viilaszt, a kdpviselotestiiletnek kell

iigyben.

a

diintenie.

A 21. $-hoz

A kdpviselok felvikigositrist k6rhetnek, melyre a megkdrdezett azonnal sz6ban, de legkdsobb
tizendt napon belill ir6sban kdteles 6rdemi vrilaszt adni. A k6rd6sfeltev6s szabrilyait
tarlalntazza.

A 22. $-hoz
Az tildseken elhangzottak. illetve a diint6sek r<igzitdsdnek modjat szabtiyozza.

A 23. $-hoz
k6pvisel6k jogrilkisrinak kdrddseit szabliyozza. a jogok 6s kdtelezettsdgek informativ
felsoroLisrival.

A

A

2.1. $-hoz

A

kdpviselo-csoportok (frakci6k) mrlikcid6se speciiilis rendez6st ig6nyel. sziiksdges. hogy a
rendelet eredeti szabrilyozriskdnt biztositja mrikciddsiik Iegfontosabb felt6teleit.

A 25. $-hoz

A

nemzetis6gi <inkorm6nyzatok elnrikei k6pviselhetik a kertileti nemzetisdgiek drdekeit a
k6pviselo-testtiletben: a zdrt iildsen va[6 rdszvdtel akkor jogszerii. ha az adoll nemzetisdg
drintetts6ge ds az adatvddelem egyariint megval6sul.

A 26-29. $-hoz

A bizotts6gok a k6pvisel6{estiilet olyan szervei. amelyek onkorm6nyzati feladatot liitnak el.
A rendelet meghatirozza a bizottsdgok jogrillisrit, kdz6s szabiilyait 6s iiltal6nos szab6lyait.
lehetris6get biztosit arra, hogy a bizottsiigok tagiai sziiks6g szerint cser6lodhessenek.

A 30. $-hoz
A taniicsnokokra vonatkoz6 szab6lvozdst tartalmaz.

A 3l-32. $-hoz

A rendelet 6sszefoglal6 jell eggel halirozza meg

a polgeirmester feladatait a k6pviselo-testiilet
valamint
a
hivatal
irrinyitiisdval kapcsolatban.
6s a bizotts:igok mtikriddsdvel,

A 33. $-hoz

A

rendelet azt a t6rv6nyes alapelvet r6gziti, hogy az alpolgdrmesterek
ir6nyit6s6val l6tj 6k el feladataikat, se gitik munkrij 6t.

a

polgiirmester

A 34. $-hoz
A rendelet e helyen ugyancsak gyiijt6rendszenel cisszegzi a jegyzoi feladatokat.

A 35. $-hoz
rendelet rogziti, hogy az aljegyzi5(k) ell6tja(rik) a jegyzo helyettesit6sdt 6s a jegyzo riltal
szabiilyozott feladatokat.

A

A 36. $-hoz

A hivatalra vonatkoz6

alapvet<i szabrilyokat hatltozza meg.

A 2. szrimf melldklet a hivatal

bels<i szervezeti tagoz6diis6t, munkarendj6t, valamint az iigyf6lfogadds rendjdt

rdgziti.

A 37. $-hoz

A kcizmeghallgatds c6lja, hogy az iillampolgarok 6s a helyi szervezetek k6pviseloi kdrddseket
intdzhessenek a k6pviselo-testiilethez, vagy javaslatot tegyenek. A kdzmeghallgatiis
hat6Lrozatk6ptelensdge esetdre is tartalmaz el6irdsokat.

A 38. $-hoz
kdzmeghaltgatast6l cdlj6ban 6s m6dj6ban elt6ro jogint6zm6ny a lakossiigi f6rum. Ennek
keret6ben a k6pvi sel6-test .J.let hal'rozza meg azokat a koz6rdekii kdrd6seket, amelyek
eset6ben az 6llampolg6rok 6s tiirsadalmi szervezetek vdlemdnydt k6ri, vagy kdz6rdekri
kdrddsekben kivdn k6zvetlen t6j6koaatrist adni.

A

A 39. $-hoz
kdpvisel6k ds a tisztsdgvisel<ik fogad66rriinak szabalyait, azok kozzetdteldnek el6ir6sait
Ertalmazza.

A

A .10. $-hoz

Nevesfti az rinkormdnyzat lapjrit. illetve tartalmazza a lappal kapcsolatos legfontosabb
szabrilyokat. Rdgziti a f6szerkeszto egyszem6lyi fetelosseg6t a lap tdnyszeni ds p6rtsemleges
tartalmadrt, az onkormAnyzati anyagok prioritiisrit, enged6lyezi a v6llalkoz6si jellegri bevdtelt
(rekkimok).

A 41. $-hoz

Az dnkormiinyzat internetes honlapjanak tartalmiit szabiiyozza, a kdzszolgiiati feladatot, a
nyilvrinoss6g sz6lesit6s6t 6s az interaktiv kommunikdci6s lehetosdgek fejlodo kihaszndlds6t
cdlozva. A polgiirmestert nevezi meg felel6skdnt: az internetes honlapon is eloirds a
t6rgyszerii 6s piirtsemleges t6j6koztatds.

A

,12. $-hoz

Meghatdrozza az onszervezodo k6zciss6gekkel val6 egyiittmtikddds formrij6t.

A 43. $-hoz
A gazdas6gi kamar6k

6s drdekkdpviscleti szervezetek

jogositviinyait szabiiyozza

A ,l.l-45. $-hoz
cinkormiinl,zat gazdasAgi alapjaira vonatkoz6 rdszletszab6lyokat rdszben az dves
kdltsdgvetdsi rendelet, illetve az onkorm6nyzat tdrzsvagyon6ra 6s a tulajdonosi jog
gyakorliisrlra vonatkoz6 kiildn rendelet rendezi. A k<ilts6gvet6sben a hat6skcircik iiruhitzdsdt,
illetve az igy hozott d<int6sekrol val6 besziimoldst pontosan. rdszletesen szabalyozni kell.

Az

A ,t6. $-hoz
Hatrilyba l6pteto 6s hatrilyon kiviil helyez6 rendelkez6seket tartalmaz'

1.

szrimI mell6klet

A I}IZOTTSAGOK KOZ6S HATASKORET
Minden bizotts6g joga ds feladata:
1.) Vdlem6nyezi, illetve javasolja a bizotts6g szakteriilet6t drint6 kiiltsdgvetdsi tdteleket;
2.) Javaslatot tesz szaktertilete szerint kittintetdsekre, cimek adomiinyozdsdra;
3.) V6lem6nyezi a bizottsag feladatkordt 6rinto, a rdszletes hatriskcircik koziitt nem nevesitett
el6terjesztdseket;

4.) Ellencirzi a bizottsiig

feladatk<jrdbe tartoz6 kdpvisel6-testiileti

6s bizottsrigi hatarozatok

v6grehajt6srit.

AZ EGYES AT-IENOO BIZOTTSAGOK RESZLETES FELADATKORE
A) GAZDASAGI ES PENZUGYI BIZOTTSAG

1.) Ellenorizheti

az cinkormanyzat dsszes intdzmdny6nek, tisztsdgviseloj6nek, szervdnek pdnziigyi-

elszdmol6si tevdkenys6g6t (ide6rtve ktil<in6sen a konyvel6st, a szdmviteli-nyilv6ntartiisi
tevdkenysdget. a szlml|zits|, a sz6mlarend kialakitrisrit, a p€nziigyi beszdmol6k elkdszitdsdnek
m6djdt. a p6nzkezeldsi szabAlyzat megtartiisiit, a bizonylati rend 6s bizonylati fegyelem
drvenyesftdsdt).

2.) ir6sban vdlem6nyezi az dves kriltsdgvetdsi rendelettervezetet. V6lemdnyezi a kdltsdgvetdsi
rendelet v6grehajt6sr6l sz6l6 6ves beszdmol6 tervezeteit, amelyekr6l jelentdst tesz a
kdpviselo-testiiletnek.
3.) Onkormdny zati biztos kirendel6s6t inditviinyozhad a.
4.) Figyetemmel kfsdri a koltsdgvet6si bevdtelek alakulasiit. kiil6n6s tekintettel a sajit bev6telekre,
a vagyonviiltoziis (vagyonr.riivekedes. - csokkends) alakulds6t, drtdkeli az eloid6z6 okokat.
5.) A kcilts6gvetds v6grehajtrisa sor6n javaslatot tesz a sajdt bevdtelek teljesit6s6nek m6djdra ds
vizsg6\a az evkozi kiad6si igdnyek telj esithetos6gdt.
6.) Javaslatot tesz az <inkorm6nyzat hitelfedezetdre szolgdl6 <inkormiinyzati vagyon kdrere.
7.) Vizsgdlia az ad6ssiigot keletkeztet6 kdtelezettsdgviillal6s indokait ds gazdas6gi
megalapozotts69iit.
8.) Kidolgozza az <inkorm6nyzat v6llalkozdsi koncepci6jdt, illetve feltigyeli a viillalkoz6sba vitt
tulajdont.
9.) El6kdsziti a helyi ad6 bevezet6s6vel kapcsolatos kdpviselo-testtileti dtint6seket.
10.) Vdlemdnyezi az <inkormdnyatot 6rinto viillalkoz6sokkal kapcsolatos el<iterj esadseket.
I l.) Ellen<irizheti az <inkorn.riinyzat vagyonkataszteri nyilvAntartAsat.
12.) Javaslatot tesz a tdrzsvagyon - ezen beltil a tbrgalomkdptelen ds a korletozottan forgalomkdpes
vagyonelemekre - 6s az tizleti vagyon meghatiirozitsira.
13.) Javaslatot tesz az cinkormdnyzat eloviisdrliisi .ioganak gyakorLis6ra.
14.) Javaslatot tesz az 6nkormanyzati tulajdon 6s vagyontargyak 6rt6kesitdsdre.
15.) Kdzremiikddik a K6pviselo-testiilet iiltal elfogadott lakriskoncepci6 v6grehajt6s6ban.
16.) Vizsgrilati megrillapitrisait a kdpviselo-testtilettel haladdktalanul kozli. Ha a kdpviselci-testi.ilet a
vizsgiilati rneg6llapitrisokkal nem 6rt egyet vagy a sztiksegcs int6zkediseket nem teszi meg. a
vizsgrilati jegyzokonyvet az dszrev6tcleivel egyiitt megktildi az Allami Sz6r.r.rvevoszdknek.
17.) Jovbhagyja a Budapest Foviiros XVl. Kertileti Onkorm inyzat Gazdasitgi, Mrikddteto - Ell6t6
Szenezet, valamint a Keriiletgazda Szolgiiltat6 Szervezet szervezeti 6s miikciddsi szabiiyzati*.

B) UGYITENDI BIZOTTSAG

l.)

A K6pviselo{estiileti til6s kezdetekor a napirendi pontokat ellogad6 szavaz6s elott javaslatot
tesz a Polg6rmestemek - ds rajta keresztiil a Kdpvisel<i-testtiletnek- az aznapi iles
t6rgysorozatdra. a napirendi pontok sorrendjdre. a stirgossdgi inditviinyok besorol6sdra, az
elozetesen megkiildott meghiv6ban szereplo. de nem megfelel<ien elokdszitett vagy egyeaeteft

2.)
3.)

napirendi pontok lev6teldre, tovAbb6 a Kdpviselotestiilet feladat- 6s hat6sktir6be nem tartoz6
el6terjesads munkadrtekezlet keretdben tdrt6no tiirgyaLis6ra;
Kdzremiiktidik a kdpviselo-testtileti hat6sktirbe tartoz6 szem6lyi ddnt6sek el6k6szit6sdben;
Elkdsziti a Szervezeti 6s Mtikdd6si Szabiiyzat tervezetet, valamint a m6dositdsrira vonatkoz6
tervezetet;

4.) Ellitja
5.)

6.)
7.)
8.)

9.)

kdpviselo+estiileti iil6sen a szavaz6lapos titkos szavaz6s lebonyolitiis6val, az eredmdny
megAllapitasAval kapcsolatos teendoket;
Javaslatot tesz az alpolg6rmester illetmdnyemeldsdre. valamint a polgiirmester ds az
alpol grirmester j utalmazdsiira;
Vdlem6nyezi a Polgiirmesteri Hivatal szervezeti feldpit6s6vel. l6tsz6m gazddlkodas6val
valamint feladat-iitcsoportosit6sokkal kapcsolatos javaslatokat.
ElldLtja a 1912014. (XI. 3.) dnkormiinyzati rendeletben a kdpviseloi hianyzisokkal kapcsolatban
meghadrozott feladat- 6s hatiiskciriikeq
Ellatja a polgarmester, illetve a k6pvisel6k vagyonnyilatkozatanak nyilventartiisiit, ellen6rzds6t
6s vizsg6lat6t;
Elkitja az osszef6rhetetlensdg megdllapitris6ra irdnyul6 kezdemdnyez6s kivizsgril6stit 6s ennek
eredmdnydrol trijdkoztatja a K6pviselotestiiletet. Az <isszef6rhetetlens6gi i.igyekkel
kapcsolatban ell6tja a MOtv. i7.s\ (1) bekezddsdben niegjeldlt t'eladatokat, azaz ir/Lveszi a
kepvisel6tol az iisszef6rhetetlensiget keletkezteto jogviszony megsztintetdsdr<il sz6l6 lemond6
nyilatkozatot;

10.) Vdlem6nyezi az rinkorm6nyzati rendeletek tervezeteit, tovribb6 a Kdpviselo-testiilet
szerzoddstervezeteketi

a testiileti

kertil6

ellen benyrijtott tdrv6nyess6gi 6szrev6telekkel

I

l.)

Javaslatot tesz

I

2.)

kapcsolatosan;
Kozremr.ik<idik a deregul6ci6 v6grehajtrisdban;

ddnt6sek

e16

C) EGESZSEGUCYT TS SZOCIALIS BIZOTTSAG
1.) V6lemdnyezi az onkormiinyzat szociiilis koncepci6jiit;

2.) Vdlemdnyezi a keriilet szoci:ilis bdrlakris koncepci6jrit;
3.) Kiirja 6s elbirrilja a takrisv6sarl6s, fehijitris, helyi tiimogatris ds a fiatal h6zasok elso lak6shoz
jutashoz tdrtdno tdmogatasok eloszt6siira vonatkoz6 piily6zatokat:
4.) Hozzttltrrul ahhoz. hogy az ingatlan-nyilvrintart6sban az ugyfll k6relm6re a bank jelzalogjoga,
az 6nkormdnyzat jelzriloglogrit megelozo ranghelyre kertilj<in;

5.)
6.)
7.)
8.)

9.)

Kapcsolatot tarl a kertilet egdszs6gtigyi ds szocirilis intdzmdnyeivel:
Javaslatot (esz egeszsegtigyi 6s szociiilis intdzmenyek fejlesztdsdre, [j int6zm6ny ldtrehozisiira,
miik<td6 intdzm6ny megsztintet6sdre vagy atalakites6ra;
Vdlem6nyezi az eg6szsdgtigyi alapell6t6s hiiziorvosi kdrzeteinek m6dosit6sit, rij kdrzetek
I6trehozris6t;
V6lemdnyezi az egdszs6giigyi alapelkitiishoz lartozo hriziorvosi, gyermekorvosi miikridtetdsi
jog megv6tel6t az cinkormiinyzat ella6si kdtelezettsdge szempontjiib6l:
Kapcsolatot tarl a keriiletben mrik0do szoci6lis, eg6szsdgiigyi ds karitativ jellegti trirsadalmi
egyesiiletekkel, szervezetekkel;
a kertletber.r miikodo. alapellStrisban dolgoz6 orvosokkal megkdtott megbiz6si
szerzoddsek m6dositiis6tl

10.) J6vahagyja

rendeletben az egdszsdgiigyi, szoci6lis intdzmdnyek piiyizatt
kerete vonatkoz6 sdban a piiy 6zali <inr6sz felhasznril6srir6l;
12.) Elfogadja, illetve j6vrihagyj a - az alapito okiratok kivdtel6vel - a szocidlis. gyermekv6delmi.
egdszsdgiigyi t'eladatot elLit6 intdzrn6nyek szabalyzatait.
13.) Javaslatot tehet a lakossiigi kezderndnyez6sri - <iner6s - irt6pitdsek lakossrigi 6rdekelts6gi
hozz616rul6s ds a keri.ileti szemyvizcsatorna 6pit6sek r6szletfizet6s kedvezm6ny

ll.)Dtint a kertileti k<ilts6gvet6si

enged6lyezdsdre.
14.) J6vdhagyja a b<ilcsode ny6ri nyitvatartrisi rendj6t.

D) KoZNEVELESI, II.JUSAG. BS CYOruTTKVEDELMI BIZOTTSAG
1.) Vdtem6nyezi a feladat-elldtiisi, int6zm6nyhrit6zat-mrikddteldsi 6s kdznevelds-fej tesadsi tdm6jri
dokumentumokat, programokat,
2.) Ert6keli a neveldsi intdzm6ny pedagogiai programj6ban meghatarozott feladatok v6grehajtiisrit, a
pedag6giai szakmai munka eredmdnyess6gdt,
az int,zm€nyvezetoi pltlyinalokat, javaslatot tesz vezet6i megbiz6sra,
V6lemdnyezi
3.)
4.) Vdlem6nyezi a krizneveldsi intdzm6nyek munkatervdt ds besz6mo16it.
5.) J6vdhagyja a ktiznevel6si int6zmdny tov6bbk6pzdsi programjrit,
6.) Egyet6rtist gyakorol a k6zneveldsi intdzmdnyi pedag6giai program 6s a hiizirend azon
rendelkez6sei 6rvdnybe16p6sdhez. amelyekbol a fenntart6ra t6bbletkotelezettsdg h6rul.
Ellenorzi a bels6 szabrilyzatok etfogad6s6ra eloirt elj6r6si rendelkezdsek megtartrisiit a
tiirvdnyess6g biaosit6sa 6rdek6ben.
7.) Megallapitja az 6vodai kdrzethatrirokat, 6s vdlemdnyezi az iskolai korzethatrirokat.
A.i Ot nt ai 6voddba tcr(6no jetentkezds idejdrol, m6djr1r6l. Ovodai felvdtelt elbir6l6 bizottsrigot
szervez tcibb 6voda eseGn, ha az 6vodriba jelentkezok szima meghaladja a felveheto
gyermekek sziimiit,
9.) Meghatriroz za az adott nevel6si dvben indithat6 6vodai csoportok szrimdt; engeddlyezi a
maxim6lis Idtszdmt6l val6 elt6rdst.
jogot gyakorol
t 0.) Dcint az 6voda heti ds 6ves nyitvatafidsi idej6nek meghatriroz6srir6l. Egyetdrt6si
a rendkiviili sziinet elrende16se tekintetdben.

E) KULTURALIS ES SPORT BIZOTTSAG

.)

I

2.)
:.

j

4.)
5.)

elbirrilja a kulturiilis ds spo( cdlt forr6sok elosztdsiira vonatkoz6 palyAzatokat;
Kapcsolatot tart a k<izmtivelod6si int6zmdnyekkel;
.lOvanagyla a Corvin Mtivel6d6si H6z, valamint a Kertviirosi Helytort6neti 6s Emlekezet
Kdzpont 6ves munkatervdt, egyeb sz.abttlyzatait 6s beszamol6it'
A ,,budapest Fov6ros XVI. keritlet Ilri Tehetsdge" cimre be6rkezett javaslatokat dsszegzi,
vdlem6nyezi ds terjeszti a K6pviselo-testiilet eld diint6sre'
Ellada u "a,rdup"rt F6vriros XVI. keriilet Sporltehets6ge tamogatiisa" piilyazatokkal

Kiirja

6s

kapcsolatos f'eladatokat.

6.I
7.)

a.j
9.)
'

EIIdtia a ..BUDAPESI T.-6VAROS XVI, KERULET DISZPOLGARA', dS A ,,BUDAPEST
FoVAROS XVL KERULETpERT" kititnteto cim adomiinyozisiiva[ kapcsolatos feladatokat
Ell6tja a K<jzmrivelod6s 6rdekeltsdgndvelo piiy'zatlal kapcsolatos feladatokat.
: erente goldoskodik a Ktrzmrivelod6si Tandcs iisszehiv6s6r6l, megalakitrisiir6l es az ezzel
kapcsolatos t'eladatokat elliitja.
Enged6tyezi a cimer. a zitizl6, illetve a lobogo hasznilatrit, alkalmazas6t vagy forgalomba
hoz'atal .etjaUOt t<irt6n6 el6rillit6sat tobb alkalomra sz6l6 haszniilat eset6n, illetve dont az
engeddly visszavondsdrol.

t

0.) Elkitja k6tdvente az eml6krnii6llitdssal kapcsolatos feladatokat'

I 1 .) Egytittmrikddik a

keriileti sportegyestiletekkel;

Segiti az amator mrivdszeti csopoftok munk6j6t;
Figyelemmel kis6ri a keriileti sportldtesitmdnyek helyzetdt, javaslatot tesz hasznosit6sukra;
Kozmriveloddsi szakmai f6rumokat, valamint kultur6lis ds sportrendezvdnyeket szervez;
Kdpvisel6+estiilet eld terjeszti a kcizmrivelod6si megiillapodrisok tervezeteit.
Kapcsolatot tart ds szervezi a kert.ileti onszervezodo 6s civil egyestiletekkel az Onkormdnyzat
hat6kony e gyiittmiikcidis6t;
17.) A civil szervezetek tdmogat6sara rendelkezdsre iill6 keretdsszegel pitlyizat utj6n eloszda ds a
felhaszniil6sr6l dvente beszamoltatia 6ket;
18.)Javaslatot tesz a Kdpviselo+estiiletnek. mint felel5s kiad6nak a f6szerkeszt6 szemdly6re.
12.)
I 3.)
14.)
15.)
16.)

Figyelemmel kis6ri a tiijdkoztatas objektivitris6t 6s vdlemdnyezi azt; sztiksdg esetdn
beszamoltatja a foszerkeszt<it. stlyosabb esetben .iavaslatot tesz a felel<is kiad6nak a
l-riszerkesztovel szemben munkiiltat6i szankci6 alkalmaziis6ra. Vdlemdnyezi a f6szerkesao
munkakciri leirasriLt;
19.) Vdlemdnyezi az Onkomr6nyzat lapjiinak koltsdgvet6si javaslat6t. ds ellenorzi annak
vigrehajtAsiiq
20.) Vdlem6nyezi az Onkorminyzat ttl:ral finanszirozott egyedi kiadv6nyokat azok megielendse eltitt
(kivdve: k6pviset6i, illetve frakci6besz6mol6k, miisorliizetek);
F) KERiJLETFE.ILESZTESI- 6S

tlZrn4nlrETESI BIZOTTSAG

1.) Vdtem6nyezi a teleptildsfej leszt6ssel ds az dpitett kdrnyezettel kapcsolatos kdpviselo-testiileti

2.)

3.)
4.)
5.)

6.)

d6nt6seket, dtruhiizott hatriskdrben drintdst hoz;
Vdlemdnyezi a Kdpviselo-testiiletnek az 1997. dvi

LXXVIiI. tdrvdnyben foglalt dont6seitl ezen
belill ktilcincisen javaslatot tesz a kertileti v6rosrendezdsi 6s 6pit6si szabiiyzatra; a keriilet
szabelyozttsi terv6re 6s a keriileti szabrilyozisi tervekre. ktizremtikctdik ezek elk6szitdsdndl,
v6lemdnyezi az elk6sztilt terveket;
Javaslatot tesz a keriileti infrastrukturrilis fejlesztdseke;
Viirosfej lesztdsi szempontb6l velemdnyezi - a Gazdas6gi ds P6nziigyi Bizottsaggal
egyiittmiikodve - az dnkorm6nyzati tutajdonri teriiletek hasznosit6siit 6s ezen teriileteken
t<irtdno telekal akitrisokat;
V6lemdnyezi az civezet6tsorol6si k6relmeket ds a keriilettel szomsz6dos dnkormanyzatok
szabrilyoziisi terveit:
V6lem6nyezi a bizotts6got 6rinto eloterjesadseket mriszaki, 6pitdszeti 6s 6pi.ilet-felujitris
vonatkoz6siiban:

7.)
8.)
9.)

l0)

ll.)
12.)
13.)
14 )

1s.)
t

6.)

V6lem6nyezi a teleptildsfej leszt6ssel kapcsolatos helyi rendelet-tervezetet;
Int6zkeddst kezdemdnyez az O'lllK. helyi dpit6si rendeletek es a szabilyoziisi tervek
megsdrtese esetdn:
Rdsz1 vesz az iinkorm6nyzat riltat kiirt ipitdszeti 6s v6rosrendez6si tervpdly6zatok
elbiriiliisriban.
Kezdemdnyezest tesz a fovaros feld tomegkdzleked6si tigyekben;
Kapcsolatot tart a kcizleked6si v6llalatokkal, gazdas6gi trirsasiigokkal' egyesiiletekkel;
Egyiittmtikcidik a Fov6rosi 0nkormrinyzat forgalomtechnikat iiTemeltetti szervezet6vel:
V6lemdnyezi a keriileti k<izlekeddsi koncepci6t, javaslatot tesz a lbrgalmi rend v6ltoztat6s6ra,
illetve kdzleked6si 16mp6k elhelyezes6re;
Forgalomtechnikai szernpontb6l vdlem6nyezi az tt- 6s kerdkpririrt l'ejleszt6seket;
Javaslatot tesz a tdmegkozlekeddssel kapcsolatos 6pitmdnyek elhelyezdsdre (rit-. jrirdaszigetek.
utasvrir6k stb.);
Kezdemdnyezi 6s vdlem6nyezi a lak6-piheno civezetek, cscikkentett sebessdgti z6nrik
kialakitiisrit.

c;

KORNvEZET!,EDELNTI

l.)

rs xomzroNsAcr szcffrsAc

Figyelemmel kisdri a keriileti kiizbiztons6g alakuliisiit;

2.) Javaslatot tesz a rendorsdggel, a polgiir6rsdgekkel ds a tiizolt6sAggal

kapcsolatos

egyi.ittmtik<id6si formrik kialakit6shra, azok tamogat6si kereteire;

Elozetes vdlem6nyt alkot a Rend6rs6grol sz6l6 1994. 6vi XXXIV. t6rv6ny 8-10. $-aiban
foglaltakkal kapcsolatban, illetve elk6sziti a kdpviselo-testtilet d<intesdre iriinyu16 eloterjesztdstl
4.) V6lem6nyezi a kertlet kcirnyezetv6delmi helyzetdnek javitiis6t c6lz6 programot. rdszt vesz
annak eseddkes feltilvizsg6latiiban ds drtdkel6s6ben;
5.) Elok6sziti a krirnyezetvddelemmel kapcsolatos kdpviselo-testiileti d6nt6seket;
6.) Krimyezetvddelmi szempontb6l v6lemdnyezi a telepiil6sfejlesztdssel kapcsolatos terveket,
szabrilyozrisokat 6s beruhilziisi javaslatokat;
7.) Ertdkeli a keriilet krimyezetvddelmi helyzetet;
8.) Rdszt vesz a kcirnyezetvddelmi, z6ldfeltileti pitly|zalokal elbirril6 zsi"rriben;
9.) Javaslatot tesz a keriilet zOldfbltileteinek v6delmdre, lejlesZ6sdre;
10.) Vdlemdnyezi az civezeti 6tsoroliisokat;

3.)

I

l.) Kapcsolatot

lart

i-enn

a keriileti oktatiisi int6zmdnyekkel, szakmailag tamogalja a

krirnyezetv6delmi neve[6si munkdt, Iakossiigi tudatform:il6st;
12.) Intdzked6st kezdemdnyez kdrnyezet-kiirositds eszlel6se eset6n.

H) KdZBESZI'I{ZESI BIZOTTSAG
kcizbeszerz6si eljiiriisokat a ddntdst is beledrtve - melyekndl az
Szabiilyzatrinak vonatkoz6 pontjai alapjrin a teljes eljrirris a
K<izbeszerz6si
cinkorm6.nyzat
bizotts6g hat6skor6be tartozik;
A diintds elokdszitdsdig lebonyolida ds a dcintdst elokdszito eloterjesadst elkdsziti azon
krizbeszerz6sekndl. melyekn6l az onkormiinyzal Kozbeszerzesi Szabiilyzata a ddntdst a
Kdpvisel6-testiilet hataskdrdben tartj a.

1.) Lebonyolitja mindazon

2.)

2. szimrl mell6klet

IVATAL BEL56 SZERVEZETI

A POLCARMESTERI

T AGOZODASA MLNI(ARENDJE.

VALAMINT AZ UGYFELFOGADAS REND.]E
A Pols,irmesteri Hivatal bels6 szervezeti tasoz6disa:

Polg6rmesteri Kabinet
Fodpitdsz

.legyzoi Kabinet
Igazgatdsi 6s Ugyfdlszolg6lati Iroda

Epit6siigyi Iroda
Beszerz6si Iroda

KciztertilerfelI gyelet
Bels<i ellen6rz6s

Humiinpolitika

Ad6 Ugyosztiilv

Mriszaki U

S

Keriiletfej lesztdsi ds iizemeltet6si Iroda
Intdzm6nyfej leszt6si Iroda

Kdrnyezetv6delmi Iroda

Gazdritkodasi U svosztiilv

Kdltsdgvetdsi ds Penztigyi lroda
Vagyonhasznositiisi Iroda

Humiin Ueyosztiil)'
Szoci6lis lroda
Intdzmdnyi lroda

A Polqf rmesteri Hivatal munkarcndje:
H6tfon:

8

- 18.00 6r6ig

Kedden:

8

- 16.00 6r6ig

Szerd6n:

8

-

16.30 6r6ig

Csiit<irtcikcin:

8

-

16.00 6r6ig

P6nteken:

8

- 13.30 6r6ig

A Pols{rmesteri Hivatal egv cs szen,ezeti ecl's6seinek iisvf6lfosad6si rendie:

Szervezeli egysi g
U gtfel szol gdlat (I gaz gat as i Ir oda)

Epitdsiigti lroda
P olgdrmester

i H ivot0 I (bbb i)

Hti(;

Kedd

Szerda

8 00-18.00 8.00-16.00 8.00-r6.30

Cstitr)rlt)k

Ptntek

8.00- 16.00 8.00-

13.

i0

13.00- 17.30

NINCS

8.00- I 6.00

NINCS

NINCS

13.00- 17.30

NINCS

8.00- 16.00

NINCS

8.00- 12.00

3. sz. mell6klet:

A Budapest F6v:iros XVI. keriilcti Onkorm4n vzat k6nvisel6inek 6s nem k6nvisel6
bizottsdei tagiainak vag],onny ilatkozat-t6tellel kapcsolatos elirirfs rendie

Budapest F6viiros XVI. kertileti Onkormanl zat
az
tinkonniinyzati kdpviselok. tovdbb6 a k6pvisel<ipolgiirmestere. alpolg6rmesterei.
testiilet eltand6 bizotts:igainak nem cinkormdnyzati k6pvisel6 tagjai (ktilsos bizottsiigi

Az

etj

rirds rendje kiterjed

a

tagok), (tov6bbiakban egyi.itt: kdpvise[6k).valamint a veli.ik kcizos hriztartdsban elo h6zasvagy dlettiirsuk 6s gyermekeik (toviibbiakban egyiitt: hozzritartozo) vagyonnyilatkozatttra.

2. Az

Ugyrendi Bizottsrig

(a

tov6bbiakban: bizottsrig) feladat-

6s

hatdskdre

a

vagyonnyilatkozattal kapcsolatban:
a) nyilv6ntartja, tdrolja 6s ellenorzi a kdpviselok €shozzdlartoz6ik vagyonnyilatkozatait;
b) figyelmezteti a hatririd6 lejarta el6tt a vagyonnyilatkozatot m6g be nem adott
k6pviseloket a kdtelezetts6g teljesit6s6re;
c) tefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenorz6si eljrirdsokat, e soriin bekdri az
elj6rris lelblytat6srihoz szi.iksiges azonosito adatokat. Az azonosit6 adatokat az eljiras
lezhrbsitt k6veto nyolc napon beltil megsemmisiti;
d) az elj6rris eredm6nl'6rol tiijdkoztatja a soron k<jvetkezo ii[6sen a kdpvisel6testtiletet;
e) biaositia a k6pvisel<ii vagyonny ilatkozat nyilvdnoss6grit;
1) a vagyonlyilatkozatr6l kiadott hiteles mrisolatokr6l a n6v 6s az id6pont rtigzit6s6vel
nyilv6ntartiist vezettet.

3.

A bizottsrig munk6j6t a Jegyzoi Kabinet segiti, ennek keretdben gondoskodik
a) a bizottsdg iiltat kiadott dokumentumok elcik6szit6sdrol;
b) a bizotts6g iil6seinek szervezdsdr6l, munk6jiinak elosegit6sdrol;
c) a vagyonnyilatkozatok zrirt taroliisdnak lehet6s6gdrol

4.

Vagyonnyilatkozat elkdszitdse es leadiisa:
a) Az iinkorrnriLnyzati k6pviselo megvalasztasat6l, majd ezt k<ivet6en minden 6v janudr ltol sz6mitott 30 napon beliil a Magyarorsz6g helyi dnkormanyzatair6l sz6l<i 2011. dvi
clxxxlx. torvdny (Mdtv.) 2. melldklete szerinti vagyonnyilatkozatot k<jteles tenni.
A kdpviselo sajiit vagyonnyil atkozatirhoz csatolni kdteles a vele kcizos hiiztartrlsban dlo
hrizas- vagy 6lettrirs6nak, valamint gyermekeinek vagyonnyilatkozat6t is.
b) A vagyonnyilatkozat tdteldnek elmulaszt6sa eset6n - annak benyijtrisiiig az
<inkormiinyzati kdpviselo e tisztsdg6bol fakad6 jogait nem gyakorolhatja. es a M6tv.
35. $-dban meghatrirozott j uttatasokban nem r6szesiilhet.
c) A vagyonnyilatkozat-csomag szemdlyesen vagy meghatalmazott ttjan veheto 6t' A
csomag a kitolt6si ftmutat6b6l, a vonatkoz6 jogszabrityi rendelkezdsekbol. a
kitdttdshez sziikseges nyomtatvanyokbol 6s boritekokb6l 6ll.
d) A vagyonnyilatkozatokat a.jegyz<inek (a Jegyzoi Titkarsdg kdztisaviselojdnek) kell
teadni: aki 6tv6telkor igazoliist ad ki. tov6bb6 gondoskodik a vagyonnyilatkozat
azonnali orzds6rol.

5

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos rdszletes adatvddelmi 6s eljdrrisi szab6lyok.
a) A bizottsig a vonatkoz6 tdrv6nynek rnegfeleloen nyilvdntaftja ds ellen6rzi
<inkornr6nl,zati kepviselok ds hozzatartoz6lk vagyonnyilatkozatait. illetve
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljarris sorrin keletkezett iratokat.

'.17.

iI

b) A vagyonnyilatkozati eljrirris sor6n a bizotts6g iil6seire a kdpvisel6+esttileti zirt iil6sre
vonatkoz6 szabiilyokat kell alkalmazni azzal, hogy nem bizottsiigi tag k6pviselo nem
lehet jelen.

c) A bizottsiig a leaddsi hatrirido letelte el6tt ds utdn hivatalb6l ellen6rzi. hogy minden
k6pviselo leadta-e a vagyonnyilatkozatokat. A lead6s utiin ellenorzi, hogy a
hozzdtartozoi nyilatkozatok le vannak-e ziirva (ha nem. vagy a kdpviselo sajdt
nyilatkozatiival azokat egybecsomagolta, akkor a kimutathatatlan kinyitrist
lehetetlenn6 tevo m6don lezdrja a hozzAta*oz6i nyilatkozatokat), kiv6ve, ha a
hozzitartozo rigy nyilatkozott, hogy a zint kezeldsl nem kdri. Ellen6rzi a k6pvisel6i
vagyonnyilatkozatok teljesen kildltdtt (az iiresen hagyott helyeken kihizott) 6s aldirt
voltAt; hianyossag esetdn felkdri az illeto k6pviselot a kiegdszftdsre.
d) A vagyonnyilatkozat tartalmi teljes ellenorz6s6t cdlz6 eljrirast a bizottsdgn6l b6rki
kezdemdr.ryezheti.

vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljiiriis lefolltat6s6nak a vagyonnyilatkozat
konkrdt tartalm6ra vagy a kdpviselo. illetve hozzdtartoz6ja megvizsg6land6
vagyonosod6siira vonatkoz6 tdnyallit6s eset6n van helye, ellenkezo esetben a bizottsrig
eln6ke felhivja a kezdemdnyezot a hieny p6tl6sara.
f) Ha a kczdem€nyezo tizen6t napon beliil nem tesz eleget a felhiv6snak, vagy a
kezdemenyez6s egydrtelmiien alaptalan. a bizottsrig elnoke az eljarris lelolyatrisa
n6lkiil elutasitja a kezdemdn"vezdst.
g) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos elj6riis megismdtldsdnek ugyanazon nyilatkozat
eset6ben csak akkor van helye. ha az erre iriinyul6 kezdemdnyezds rij tdny6ll6st, adatot
tartalmaz. ennek hi6ny6ban az ismdtelt kezdemdnyez6st a bizottsag elndke az elj6riis
lefolytatrisa ndlkiil elutasitja.
h) A kdpviseto vagyonnyilatkozatiival kapcsolatos eljAriis sor6n a bizotts6g felhiv6siira
kdteles sa.iat, illetve a vele kozos hdztartrisban dlo h6zas- vagy 6leftarsdnak, valamint
gyermekdnek vagyonnyilatkozat6ban l'eltiintetett vagyoni. jcivedelemi 6s 6rdekelts6gi

e)

A

viszonyaira vonatko26 azonosit6 adatokat haladdktalanul (a beszerz6siikhoz sziiksdges
id6n beliil) irasban bejelenteni. Az adatokba csak a bizottsiig tagiai tekinthetnek be. Az
azonositti adatokat az eljar6s lezdrdsi,t kovet6 nyolc napon beltil a bizottsrig
megsemrnisiti.

i) Az

eljdr6s eredmdny6r6l

K6pviselo{estiiletet.

j) A

hozzitartozoi

a

bizotts6g t6jdkoztatja

a

soron kcivetkezo iil6sen

a

ds a kdpviseloi eredeti vagyonnyilatkozatok titrolisa 26rt

lemezszr:kren1 ben trtrtenik.

k) A kdpviseloi vagyonnyilatkozatok (ds azok a hozzdtarloz6i vagyon-nyilatkozatok,
melyeknel a hozzitartozo ugl nyilatkozott. hogy a z6rt kezeldst nem k6ri) az
ellen6rzeshez szol96ltatott azonosit6 adatok kivdteldve[

-

nyilvrinosak. A megtekintdst

k6ro a Jegyz6i Titk6rs6g jegyzo itltal kijeltjlt kdztisztvisel6je jelenldt6ben
gyakorolhatja ezen jog6t; miisolatot is kdrhet, de ezt rigy kell kiadni, hogy a
fdnymrisolat minden oldal6t eredeti hivatali bdlyegz6vel kell elkitni. valamint a
kiadott. igy hitetesitett miisolatokr6l az ig6nyl6 neve 6s a kiadds idopontja
felttintetds6vel nyilvantartiist kell vezetni.
l) A k6pviselo hozzllarlozoiinak nyilatkozata (ha ettot eltdr<jen nem nyilatkozott) nem
nyilvrinos. abba csak a bizottsrig taglai. ds kizrir6lag a k6pviselo vagyonnyilatkozatrival
kapcsolatos eljiiriis soriin. ellenorzds c6ljrib5l tekinthetnek be.
m) A volt kdpvisel6nek es hozz|tartoz6j6nak a vagyonnyilatkozatdt a kdpviseloi
niegbizat6siinak megsziinds6t kciveto hrirom h6nap elteltdvel a nyilvrintartiisb6l tdrtilni
kell ds neki (vagy elhaliiloz6sa esetdn tirok6sdnek) igazolirs ellen6ben rit kell adni,
vagy ha nem veszi iit. tdrtivevdmyel meg kell ktildeni.

n) A

kdpviseloi vagyonnyilatkozatokat, melyek ilyen kozzetetelehez a kdpviselS
hozzdjirult, az lnkomtinyzati weblapon is kdzz6 kell tenni; az innen letdlthet6
miisolat nem min6siil hitelesnek (mindez a publikusan viilalt hozzittartoz6t
vagyonnyilatkozatra is ir6nyad6).

4. szf mri mell6klet

A KEPVISE L6-TES'TULET

trlnsoRo AI-ulNn6

urcuivorra.K

JEGYZEKE

A zart til1si napirentlek el1terjesztdseil is meg kell kiildeni

1. Budapest F6viiros

Korm6nyhivatal6nak vezeroie (igdnye esettn papiron)

Az Lildsre meghiv(tt ds krlrds eset[n a nyilt

2. A

XVI. Keriileti

illisi el1terjesztiseket kell ktildeni

Uj srig f6szerkeszt6je

3. Az Onkormiinyzat hivatalos ktinlr-vizsgdl6j a;

4. A XVI. kertiletben megvdlasZoft orsz6ggyiildsi kdpvise16;
5.

A Budapesti Gazdas6gi Kamardk XVI. keriileti megbizottjai:

6. Nemzetis€gi Onkormrinyzatok eln6kei;
7. Budapest Fovdros

XVI. keriileti Rend6rkapitanys6g vezetoje;

8. Altami Ndpeg6szsdgtigyi ds Tisztiorvosi Szolgrilat
9. Budapest Fovaros

XVI. keriileti Altalinos lpartestiilet;

10.

XVI. keriiletben miikcid6 prilrtok kdpvisel6i;

11.

XVI. kertleti Erdekegyeztet6 Tandcs k6pvisel6i;

I

XVI. kertileti Intdzet vezetdje;

2.Prirtfiiggetlenek Lokillpatri6ta Sz6vetsdge;

13. Corvini

Domini MAtyasfdldi Hriz- 6s Lakiistulajdonosok Egyestilete;

14. R6kosszentmih6ly

+ Arpridftild Hriz - Telek- 6s Lakristulajdonosok Egyestilete (R+A);

i5. Sashalmi Ingatlantulajdonosok Egyesiilete (SITE);
16. Cinkotai Lakris- 6s Hiiztulajdonosok Egyesiilete;
17. R6kosszentmih6ty ds
18. Fiiggetlenek Egylete.

Arpddftld Polgdri K6re;
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5/a. szimri mell6klet

AZ EGyES

Ar-laNu6 nlzorrsAcoxna ArRuHAzorr narAsx6nox
JEGYZ6KE
EG ESZS EG u GvI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

rs szoc tius a tzorrslc

visszatdritend6 t6mogatdsra val6 jogosultsdg meg6llapit6s6r6l, a ktilcscin
visszafizet6sdnek m6djrir6l, a tAmogatils megfizet6s6nek esetleges elenged6sdr6l.
Dcint az eg,ves lak6sok kizrir6lag szociiilis. illetve kiziir6lag kolts6gelven val6 bdrbeadiisra
ton6n6 kijeldl6s6rol.
Dttnt a szociiilis alapu bdrbead6s esetdn a b6rlo kijel6l6sdrol.
Dont a kolts6gelvii berbeadiis eset6n a bdrlo kijelcilds6rol.

Dcjnt

a

Ddnt a Szobabdrlok Hitzbban levo lak6sok b6rbeadiis6r6l.
D<int a tartlsi szerzod6shez val6 hozz6j6rukisrot.
Drint a bdrleti jogviszony krizos megegyezdssel tdrteno megszi.intet6se esetdn cserelakiis
felajrinl6sar6l, illetve pdnzbeli tdrit6s megAllapitasAr6l.
8. Ddnt a bdrleti jogviszony dnkorrndnyzati 6rdekb6l tdrt6no felmond6sa esetdn a cserelakiis
felaj rinl6s616l. illetve a pdnzbeli tdrit6s megAllapitasar6l.
9. D<int k6nyszerb6rlet felsz6molasakeret6ben.
I 0. Dont rendkiviili dlethelyzetbe jutott szemdlyek elhelyezds6rol.
11. D<rnt trirv6nyben, hat6srigi vagy bir6srigi hat6rozatban eloirt bdrbeadAsi kdtelezettsdg
teljesitds6r<il vagy ennek pdnzbeli megvriltrisar6l.
12. DOnt visszamaradt tiirsb6rl6 mds lak6sba t<irtdno elhelyez6s6r6l.
i3. Dctnt szolg6lati lak6s b6rbeaddsar6l.
14. Drint a lak6sbdrletijog cser6jdhez val6 hozzajaruliisr6l.
15. D6nt cinkormdnyzati tulajdonir lakr{s elidegenit6se esetdn az el6vds6rlisra iogosult
kdrelm6re a v6telArhritral6k tdrlesztds6nek felf iiggesa6s6rol.
16. Drjnt a f-ratal h6zasok elso lakdshoz jutdsdnak trimogatds6r6l, a tdmogat6s cisszegdr6l.
17. D6nt az onkormdnyzali lak6s bdrloje, haszn6l6ja 6ltal a lak6sb6rlettel dsszefiiggdsben

keletkeztetett biirmilyen jogcimen fenn6ll6 tartoziis illetve 6nkormrinyzatot illeto
kcivetel6s m6rs6kl6sdrol, itletve t6rl6s6r6l a polg6rmester egyet6rtds6ve[, ha a ktivetel6s
egyedi 6rt6ke a kdltsdgvetdsi tcirv6nyben meg6llapitott kis tisszegii kcivetel6s 6rt6kdnek

ketszeresdt meghaladja. de nem 6ri el annak dtszdrdsdt.
18. Ddnt a helyi tamogat6s irrinti kerelmek elbirrilasdr6l.

19.

Dirnt bcilcs6dei

szolgaltatasok otthoni gyermekgondoz6s keret6ben tdrtdno

igdnybevehet6sdgdrot ds terjedetmdrol kapacitrishirfuy esetdn.
20. D6nt lakoss6gc6lir lakossiigi ad6ssdgkezelds sor6n hitelintdzett6l felvett lak6skcilcscinre
fennrill6 tartoz6s kiegyenlitdsdrol.

GAZDAS^GI ES PENZL]GYI BIZOTTSAG

1.
2.

Meg6llapitja, hogy az Onkormiinyzat feliigyelete al6 tartoz6 kdlts6gvet6si int6zm6nyek
pdnztigyi helyzete az tlnkormiinyzati biaos kozremrikdd6s6vel sem javithat6.
Ddnt azokban a lakossagi erdekeltsdgi hozzitjlrdis - tartozdsokra vonatkoz6
jogviszonyokban, amelyek a megsztint XVI. Keriileti Csatomamri T6rsulat
tev6kenys6gdbol keletkeztek.

5,1

3.

Ddnt az Onkorm6nyzat tulajdon6ban 6l16 lak6s elidegenit6sre tcirt6n6 kijeltil6s6r6l, es az
elidegenitdsr6l a lakiiskoncepci6ban fbglaltak keretdben
4. Ddnt a lak6s bekoltcizhet6 forgalmi 6rtdk6rol. valamint a b6rbead6 hozziijiiruliisa alapj rin a
berl6 dltal v6gzett. szimliival igazolt ds a b6rbead6 riltal meg nem t6ritett 6rt6kn6velo
beruhrizrisok drt6k6rol.
5. Meghatiirozza a vetel5rat a bek6ltdzhet<i fbrgalmi drt6k alapjrin.
6. Ddnt a Lakdsalap rij ds hasznrilt bdrlakds cdhi lak6svris6rl6s felhaszn6l6srir6l.
7. D<int a lak6dptiletek magilneros fehljitrlsrinak tinkormdnyzati tiimogatris6r6l.
8. A polg6rmester egyetdrtdsdvel d<jnt brirmely vagyontdrgy tulajdon - vagy haszndlati
jogdnak ingyenes vagy kedvezmdnyes megszerzds6rol. amennyiben a vagyon drtdke a 25
milli6 Ft-ot nem dri el.
9. A polgdrmester egyetdrt6sdvel 6rtdkhatdr n6lkiil dcint behajthatatlan k<jveteldsek leir6s6r6l.
10. Ddnt a tdrzsvagyon hasmosit6sdra vonatkoz6 szerzodes megkdt6s6rol a polgdrmester
egyetdrtdsdvel, amennyiben annak idotartama az 5 evet nem haladja meg.
11. Dijnt tOrzsvagyonnak minostlo \.agyon megszerzdsirol l5 mil1i6 Ft egyedi 6rt6khatririg a
polg6rmester egyetdrtes6vel, amennyiben a vagyonszerzdshez szi.iks6ges p6nztigyi fedezet
az <inkormiinyzati kciltsdgvet6sben rendelkezdsre rill.
12. Dont a polgilrmester egyet6rt6s6vel dnkorm6nyzati tulajdonri ingatlanok hasznositrisrir6l
(ktil6ndsen elidegenitds6r<il, haszndlatba adris6r6l. bdrbeadrisrir6l) 20 milli6 Ft drtdkhatrir,
vagy 2 milli6 Ft/6v bdrleti dij alatt.
13. A polg6rmester egyet6rtds6vel ingatlanokhoz kapcsol6d6 az dnkormiinyzat tulajdondban
6116 vagyoni drtdkri jogok feletti rendelkezds 5 milli6 Ft ert6khater ftildtt.
14. Ddnt a polgiirmester egyet6rt6sdvel 3 milli6 Ft drtdkhatrir alatti egyedi drt6kii ing6 vagyon
drtdkesit6s616l.

15.

Ddnt a polgiirmester egyetdrtds6vel tizleti vagyonnak minosiilo vagyon megszerz€.serol20
milli6 Ft 6rtdkhat6rig amennfiben a vagyonszerzdshez sztiksdges p6nztigyi fedezet a
k<iltsdgvetdsben rendelkezdsre iill.
16. Elozetesen hozzttjirul a polgiirmester egyetertdse mellett az rinkormrinyzati kcilts6gvet6si
szerv haszn6lat6ban l6vo, ritmenetileg leleslegessd viilt vagy kihaszn6latlan ing6
vagyontArgyainak az alapelldt6s s6relme ndlkiili 1 dven t[rli, de legl'eljebb 5 dvig terjedo
hatArozott idore sz6l6 bdrbeadiis ttiiin tdrteno hasznosit6siihoz.
17. Elozetesen hozzljlrul a polgermester egyetdrt6se mellett. hogy az dnkormiinyzati
kdltsdgvet6si szery az ritmenetileg kihaszniilatlan ingatlant. ingatlanrdsz ellendrtdk
fejdben 1-5 6v hatiirozott idore bdrbe adja.
18. A polgarmester egyetdrtds6vel drint az cinkorm6nyzat kdlts6gvetdsi szerv ds hasznril6
szervezet kdzdtt kotend6 cinkormdnyzati vagyont 6rint6 olyan megiillapod:is
j 6r'6hagyrisrir6l, mely egyidejrile g larralmazza a haszndl6 szervezetnek az dnkormiinl zati
k<iltsdgvetdsi szerv cimdre tdrtdno sz6khely. valamint telephely bejegyzdsdhez sziikseges
tulajdonosi hozz6jtirukisdt is.
19. A polgrirmester egyetertds6vel, dtint mds szemdly. vagy szervezet tulajdonriban rill6
vagyonon fennril16 elovds6rt6si. vdteli valamint visszavrisdrl6si jog16l t0rtdn6 lemondds16l,
vagy ezek 6rvdnyesitds6rol amennyiben az drintett ingatlan vagy ingatlanrdsz 6rt6ke a 20
milli6 Ft-ot nem haladja meg. 6s a t-edezet a kcilts6gvet6sben rendelkezdsre iill.
20. Az cinkorrndnyzat tcibbs6gi tulajdonriban levo tdrsasrigok esetdben a polg6rmesler
egyetdrtdsdvel dont a
- vezeto tisztsdgviselok. feltigyelo bizottsAgi tagok premiziiliisdnak, jutalmaziisiinak
mdrtdkdrol, a trirsasrigok javadalmaz6si szabilyzatitban foglaltaknak megfelel<ien;
- a vezeto tiszts6gviselok. a Feltigyelo Bizotts6g ir6sbeli javaslat6ra hozzitji*ul az alapit6
okirat, trirsasrigi szerzodds, alapszabiily 1-o tev6kenysdget nem 6rinto mell6ktev6kenyseg
r,6ltoz6siinak, telephely vriltozasiinak 6tvezet6s6hez sztiksdges m6dosi6shoz.

))
21. T<ibbszemdlyes gazdas6gi t6rsas6gban, nonprofit tiirsasdgban. ahol az dnkormrinyzati
tulajdonrdsz. vagy szavazati jo g l\Yo vagy a feletti. tagsiigi (rdszvdnyesi) jogokat gyakorol.
22. Dont az egycsatornds gyiijtok6mdnyek (termofor k6mdnyek) fehijittis6nak iillami rdszvdtel
23.

ndlktili <inkormrinyzati tiimogat6sar6l.
D<int az egycsatorn6s gytijt6k6mdnyek (termofor kdm6nyek) fehijitrisdnak cinkormiinyzati
tiimogat6sii16l.

24. Ddnt dnkorm6nyzati tulajdont nem lakds cdlj6ra szolgiil6 helyisdgek bdrbeadrisrir6l.
25. Hozzij rul az cinkormdnyzat tulajdonAban l6v6 tiirsasiigok vezeto tisztsdgviseloi,
Feltigyel6 Bizottsaga ir6sbeti javaslat6ra az alapil6 okirat, tarsasiigi szerzSd6s, alapszabaly
fotevdkenys6get nem 6rint6 mell6ktevdkenys69 vdltoz6s6nak. telephelyvdltozasAnak
ritvezet6sdhez sziiksdges m6dosit6sihoz.
KERULETFE,ILESZTESI ES UZTUENTTEy BIZOTTS^G

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Ddnt az dves kdlts6gvetdsben a ,,Kozutak, hidak, alagutak tizemeltet6se" eloirrinyzaton
j6vfhagyott keretcisszeg felosarisdr6l, a f<ildritkarbantart6sra ds a jiirda6pit6sre fordithat6
itsszeg nagys6g6t a k6pvisel<ii korzetek elmaradotts6gi rillapota alapjrin megrillapitja.
D<int a vizelliitris. a csapad6kviz elvezetds, a jrirdadpftdsek. a sz6nyegezdsek. a parkol6

dpit6s, valamint a gizvezetlk hril6zat kidpitds et<lir6nyzat terhdre a keretosszegkdnt
elfogadott cisszeg t6teles felhaszn6l6srir6l.
D<jnt a koltsdgvetdsben keretosszegk6nt elfogadott, t6telesen nem nevesitett
K<iztekeddsbiztons6gi keret felosaiis6r6l, ligyelembe v6ve a nevesitett feladatokat.
Diint a K6rsyezervddelmi Alap alszdmliira befoly6 talajterhel6si dij felhaszn6l6siir6l
Az 6ves kdltsdgvet6si keret erej6ig d<int a v6rosk6pi jelentos6gti dpi.iletek ds epitmdnyek
he Iyre6llit6srinak onkormrinyzati trimo gatris616[
V6iem6nyezi a telepiildsfej tesztdssel 6s az 6pitett kcirnyezettel kapcsolatos kdpviselotesttileri d6ntdseket. dtint a szomszddos keri.iletek 6s teteptil6sek teleptil6srendezesi
eszkdzeinek koncepci6jat drinto v6lemdnyezdsi eljdrrisban val6 16szvdtelrol'
K O RNYEZ ETV E D EL

l.
2,
3.

MI

iS

KOZB IZTO N Si G I

B IZOTTS^G

DOnt az dves krilts6gvetdsben tervezett ,,K<imyezetvddelmi t6mogatAs 6s p6lydzati keret"
trimogat6si keret lelhaszniiliisr{r61.
D<int a Kdrnyezetv6delmi AIap t'elhaszniil tsdr6l az dves k6lts6gvet6si rendeletben
meghat6rozott ir6nyelvek ds c6lok alapjrin.
sziiletendo gyermeknek iiltessiiLnk egy f6t" program keretdben
Elbirrilia a

,,Minden

benyrijtott jelentkezesekel.
KULTUR/LLIS ES SPORT BIZOTTS^G

1.
2.
3.
4.

Evente besz6moltatja a Corvin Mrivel6d6si Httz \gazgatojitt a munk6j6r6l'

Evente beszdmol6t

kdr a

kozmtiveloddsi meg6llapoddsokban rcigzitett feladatok

teljesit6sdrol.
Ellen6rzi a krizmtiveloddsi feladatok elliitdsrit.
Dont az dves kciltsdgvetdsben tervezett ,,Keriileti sport 6s kcizmiivel6d6si tev6kenys6g
tAmogat6sa" triLrno gatris i keret felhaszn6l6s6r6l.
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5.

Dcint a tehets6ges fiatalok t6mogatisitr6l az dves krilts6gvetdsi rendeletben meghatarozott
cisszeghatiirig.

6. Ddnt nemzetis6gi onkormiinyzatok pitlyizali keretdr6l
7. A Kdpviselo-testiilet 6ltal meghatiirozott esetekben 6s m6don dcint civil szervezetek
t6mogatiis616l.

8.
9.

Meghirdeti 6s elbirrilja a sportprilyiizatokat.
Ellenorzi a sportkoncepci6, a kdpviselo-testiileti ds bizotts6gi hatiirozatok vdgrehajt6s6t,
azokr6l dvente besziirnol a K6pvisel6-testtiletnek.
10. Elten6rzi a Kdpviselo-testt.ilet riltal sport c6ljiira biztositott t6mogatAs felhaszn6l6srit.
11. Vdlemdnyezi a sporttal kapcsolatos feladatok ell6t6sara kdtend6 egytittmtik6d6si
me giil lapodris-tervezeteket.

12. Minden dv szeptember 30-ig j6vahagyja a keriileti didksport mindenkori tandvre
vonatkozo versenyprogramj6t.
1 3. Ellenorzi a didksporl versenyprogramj6nak vdgrehajt6siit.
14. J6vrihagyja a testnevelo tandrok kozdssdge rlltal kidolgozott szempont - 6s pontrendszert,
ds ddnt az el6z6 tan6vben a di6ksport versenyeken r6sztvev6 kozoktatiisi intdzmdnyek
dsztdnzo t6mogat6s6r6l, a testnevel<i tanrirok kdz6ss6ge riltal kidolgozott szempont 6s
pontrendszer alapjrin.

15. Ellenorzi az iskolai sportkdr6k mLikc,d6s6t.
16. Elfogadja a mindenkori kdlts6gvet6si dvre sportszervezetek 6ves tamogatiisara vonatkoz6
szempontrendszeft a mindenkori kolts6gvet6s elfogadiis6t kciveto 14 napon beliil, ds ezen
szempontrendszer alapj6n dcint a sportszervezetek rdszdre nyfjtott mi.ikdddsi
trlmogatiis16l.

17. J6v6hagyja a Corvin Mriveloddsi Hdz h6t6ves tovribbkdpzdsi terv6t. m6dosit6s6ra
vonatkozoan fenntart6i hatiisk<irrel rendelkezik.
18. Engeddlyezi a keriileti cimer, a ziiszl6, illetve lobog6 e rendelet alapj6n enged6lyhez
kdt6tt hasznalat6t, alkalmaz6sdt vagy forgalomba hozatal cdlirlb6t t<irt6no elo6ltit6s6t tt bb
alkalomra sz616 haszndlat esetdn.
19. Az engeddlyben meghatiirozott feltdtelek. valamint a rendeletben foglalt eloiriisok
megs6rtdse eset6n dont az engedely visszavoniisiir6l.
20. osszegzi. vdlemdnyezi ds d<intdsre a Kdpviselo+estiilet el6 terjeszti a kitiintetdsek
adom6nyozrisara, visszavon6s6ra 6rkezett javaslatokat.
21. Dctnt a civil szervezetek tenndszetbeni t6nrogatiisi 6rakeret odait6l6s6nek m6djdr6l,
sztiks6g eset6n pitlyiuat kiirrisdr6l, a benyrijtott k6relmek elbirdl6srir6l, a pliyizat
drt6kel6sdrol.

KOZNEVELESI. IFJUSAG. ES GYERMEKVEDELMI BIZOTTSAG

l.

Drint az 6ves kcilts6gvet6sben tervezett ..Kertviirosi tehetsdges tanul6k

2.

tiimogatdsi keret felhasznS[iis6r6l.
Pitlydzatot ir ki a keriilet tehetsdges tanuloinak tdrnogatris6ra, 6s a be6rkezett piily6zatokat

elbir6lja. D6nt

3.

a

tamogatasa"

tamogatort tanul6k szdm6r6l, 6s az egyes tanul6knak nyfjtand6

trimogatisi osszeg nagys6giir6l.

Ddnt az dves kdlts6gvet6sben tervezett .,Egyhazak tiimogat6sa" t6mogatdsi keret
felhaszn6ldsiir6[.
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UGYRENDI BIZOTTSAG
1

.

2.
3.

Drint a kdpvisel6-testtileti illdsrol, a bizottsrigi iildsr6l t<jrtdn6 igazolatlan hiiinyz6s eset6n
a tiszteletdii m6rtdkdnek cs<ikkentds6rol.
Lefolytatja a vagyonnyilatkozati eljar6st (SZMSZ)
Drint a polgiirmester egyet6rtisdvel az rinkormiinyzat vagyoniit vagy kcivetel6s6t 6rint6
perbeli vagy peren kiviili egyezs6g esetdn, ha a k<ivetel6s. valamint az egyezsdgi ajiinlat
k<iz<jtti kiilctnbsdg, illetve teher esetdn az egyezseg sor6n felajrinlott tisszeg nem 6ri el a 3
mitli6 Frot.
5/b. mcll6klct

A I]UDAPES T F6vARos xVI. KERULETI ONKORMANYZAT KEPVISELo.

TESTI LETE ALTAL A POLGARMESTERRE ATNUH.q,ZOT.T HATASKOROK
JEGYZEKE

.
2.
I

3.

4.
5.

Ddnt telepiildsi t6mogatasokra val6 jogosultsrig megiillapitrisrir6l.
Dcint rendkiviili telepiil6si t6mogatiisok meg6llapitAs6r6l.
Ddnt a kdztemetdsrol.
DOnt a jogosulatlanul felvetl tiimogates egy osszegben t<irtdno visszafizet6s6rol. A
meg6llapitott visszafizetds dsszeg6t m6[t6nykist 6rdeml6 esetben elengedi, vagy
csdkkenti.
Engeddlyezi a kertileti cimer, a zriszl6. illetve a lobog6 e rendelet alapjiin engeddlyhez
k6rott hasznaladt. alkalmaziisdl vagy forgalomba hozatal c6ljrib6l tdrt6no elo6lli6sat egy
alkalomra sz6l6 haszn6lat esetdn.

6. Ddnt az

Onkormiinyzat PolgArmesteri Hivataliin6l dolgoz6 kiiaisztviselok. az
intdzmdnyeindl dolgoz6 kcizalkalmazottak lakris dpitdsdhez, hkas tjj66pitds6hez, lak6s
vrisiirl6srihoz. lakiis cserdjdhez. lak6stulajdon legal6bb egy szobiival val6 b6vitds6hez,
lakiistulajdon korszeri.isitdsdhez. lakiistulajdon kcizmiivesit6sdhez a visszat6ritendo
trimogat6sr6t, a tiimogatris m6rtdkdrol ds a tdrlesztds id<itartamiir6l.

7. Dtjnt
8.
9.

koztertilet-haszniilati engeddlyek megadris6r6l, megrillapitja

a

kdztertilet

rendeltet6stol eltdro haszn6lat6t.
Ertdkhatdrra tekintet n6lkiil ddnt az onkormAnyzat tulajdon6ban ril16 6s drtdkesitdsre ki
nem jeldlt. kizdr6lag mez6gazdas6gi mtiveldsre alkalmas ingatlanok
haszonb6rbeadiisar6L

Jogosult szemdly vagy szervezet tutajdoniiban l6vo vagyonon fenniill6 jogokkal

kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatok megt6tel6re, amennyiben

az

ktitelezettsdgviillal6ssal nem j iir.
10. Jogosult az ipitdsi es fennmaradiisi engeddlyekhez, tovribbri egy6b munkiilatokhoz eloirt
6pitdsi jogosults6g igazol6srihoz a tulaidonosi hozzitjirLrl{s kiaddsiira cinkotminyzati
tulajdonri ingatlanok tekinteteben.
11. Jogosult dnkormenyzati tulajdonban A116 ingatlanon 6pit6si tev6kenysdghez,
telekmegosztrishoz, telek<isszevoniishoz, telekhatiir-rendezdshez, egydb 6pit6si iigyekben
tulajdonosi hozzitjirulls megadasiira. az elidegenit6si 6s terheldsi tilalmak tdrlds6hez,
valamint a toviibbi 6nkormiinyzatot koveto rangsorban t6rtdno megterhel6shez a
ho zzitj

6rdis

me gad6s6ra.

12. Jogosult md,s szemdly vagy szervezet tulajdon6ban 6116 ingatlanon 6pit6si (bont6si)
enged6lyhez szomszddk6nt, illetve tigyf6lk6nt tulajdonosi hozzitjirdis megadiisdra,
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jogr6l val6

lemond6sra, a tulajdonost megilleto birtokvddelem
ig6nybevdtel6re, kdrt6ritdsi ig6ny drv6nyesit6s6re, haszn6l6val (b6rlovel) szembeni
kcivetelds 6rvdnyesitds6re, a vagyont 6rint6 szerz6d6s (meg6llapodds) megszegds6vel
fellebbezdsi

<isszefiiggo igdny drv6nyesit6sdre 6rtdkhatiirt6l ftiggetlentil.

13. Az dnkormrinyzat tulajdondban l6vo kdz- 6s egydb tedileteken kdzmrivek, nyomvonal
jetlegii dpitmdnyek, valamint az ezekel tisszeftiggo egydb al- 6s fel6pitm6ny
l6tesit6s6hez, bovit6sdhez vagy dthelyezds6hez. illetve szobor, emldktribla elhelyezdsdhez
a tulajdonosi hozzrij iirul6st megadja.
14. Ttjbbszemdlyes gazdas6gi tiirsasiigban, nonprofit tarsas6gban l6vo <inkorm6nyzati
tulajdonrdsz, vagy szavazati jog 10Yo alatti, tags6gi (r6szvdnyesi) jogokat gyakorol.
15. D<int az Onkormdnyzat k<ivetel6seirol val6 lemond6sr6l, vagy mdrs6kl6s6rol, ha a
kovetelds egyedi drt6ke a kdltsdgvet6si tdrv6nyben meg6llapitoft kis <isszegrl k<ivetelds
drt6kdnek kdtszeresdt nem haladja meg.
16. Rendelkezik a Polgiirmesteri Hivatal helyis6geinek haszniilatba (b6rbe) ad6sar6l.
17. Jogosult 6nkormiinyzati vagyon hasznosit6s6ra, elidegenitds6re vonatkoz6
szerzoddsekben foglaltak megszegdse esetdn a szerz6d6s felbontiisiira, megsziintetds6re
ir6nyul6 jognyilatkozatok megtdteldre.
18. Ertdkhatdrra tekintet n6lkiil d<jnt az dnkorm6nyzat tulajdondban dll6 6s drtdkesitdsre ki
nem jelcilt. bedpitetlen belteriileti fdldter{ilet hasznositiisrir6l legfeljebb l2 h6nap
hatArozott idotartamra.
19. D<int osztatlan kdzcis tulajdon rnegsziintetds6vel kapcsolatos me96llapodiis megkcitds6r6l
a C PB egl etenese mellett.
20. Utdpitdsi drdekeltsegi bozzitjfutlits fizetdsdre kcitelezi a rdszvdtelt nem viillal6
drdekelteket.

21. Enged6lyezi kdrelernre ftdpitdsi hozz

jtruli*

tegfeljebb 45 havi egyenl6 rdszletben

tdrt6no kamatmentes megfi zetdsdt.

22. Lakossdgi kezdemdnyez6sti cineros szennyvizcsatorna hozzdjiirul6s megfizetdsdre
legfeljebb 36 havi 16szletfizetdst engeddlyezhet.

23. Engeddlyezi fa kivdgrlsrit, elrendeli a fa p6tlisriLt, esetlegesen a pdnzbeni megviilt6s
osszeg6t.

24. DOnt a kciltsdgvetisben meghatiirozolt dsszeg erejdig az riltaldnos miikrid6si tartaldk 6s a
fejlesztdsi cdltaftalek felhaszndl6srir6l, 6tcsoporlosit6srir6l.
25. Gyakorolja a finansziroziisi bevdtelekkel 6s kiad6sokkal kapcsolatos hataskoroket.
26. Az egyes p6lyi'atokhoz - an.rennyiben a pitlydzati <jnrdsz fedezete a kolts6gvetdsben
biaositott, valamint jogszabrilyi eloirris alapjrin az inkassz6jog biztosites6r6l sz6l6
nyilatkozatot aliiirj a.
27. Az onkormrinyzat bevdteleit ds kiaddsait m6dosfthatja 6s a kiadiisi kiemelt el6irenyzatok
kdzdtt Atcsoportosithat az eredeti eloiranyzat kciltsdgvetdsi focisszegdnek 5 %-itig.
28. PitlyAzari dff6szr biztosit onkormanyzati, illetve intdzm6nyi p6lyAzatokhoz 25 000 E Ft
6sszeghatririg. amelyrol a soron kcivetkez6 k6pvisel6-testtjleti iil6sen a ,,Polgdrmesteri
beszimol6" keretdben t6jdko zratdsl ad.
29. Jogosult saj rit hatriskcirben a kdltsdgvet6s egyes eloirinyzatait 6rinto iitmeneti
inGzkeddseket tenni az 6llampolg6rok 6let 6s vagyonbiztonsdgdt veszdlyezteto elemi
csapiis, illetve annak kcivetkezmdnyei elhiiritasa drdek6ben sztiksdgess6 v6lfi
halaszthatatlan kotelezettsegek teljesitds6re

30. Dcrnt
3

l.

az

onkorrn6nyzat k<izmu

6s

energetikai kciltsdgvet6sben meghatarozott

c6ltartal6k6nak atosoportositAsAr6[
Dtjnt a lakiiLsatapnak az Onkormiinyzat tulajdoniiban l6vo lak66ptiletek feluj itiis6ra 6s
azzal egytitt vdgzett korszertisitesre tortdno felhaszn6l6s5r6l.
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32. Dcint a lakrisalapnak a telepiildsrendezdsi tervek szerinti lak6dvezetbe sorolt tertiletek
kcizmrivesitdsre tort6no felhasznrikisdr6l.
33. D<int a lak6salapnak 6pitdsi telkek kialakit6s6ra tcirt6no felhasznrilisar6l.
34. Dctnt a ,,Tiszta udvar rendes h6z" a,.Legszebb utca" a ,,Legotthonosabb ldpcsoh6z" cimek
adomiinyoz6s616l.

35. Elbirrilja a Bursa Hungarica Felsooktatdsi Onkormanyzati Osn

dnd ij palyazatra

benytjtott

p6lyrLatokat.

36.

Elbirrilja az egyes feltletek dnkorm6nyzati t6mogat6ssal megval6sul6 lalfirka

mentesit6sdre benyrijtott pitlydzalokat, a rendelkezdsre 6116 keret figyelembev6teldvel
dont a tiimogatds odait6l6sr6l.
37. Drint vissza nem t6ritend6 t6mogat6sok odait6l6s6r6l a k<iltsdgvetdsben meghatarozott
dsszeghat6rig a kriziskeret terhdre az eseti szoci6lis p6nzbeli ell6tAsok kdzdtt.
3 8. A mezei 6rszolg6lat tekintetdben egydb munk6ltat6i j ogok gyakorl6s6ra j ogosult.
39. Szerz6d6st kdt az dntomanyzati tulajdont ingatlan- 6s ing6vagyon drt6kesit6s6re,
hasznosit6siira meghirdetett ptiytzart elj6r6s nyertes6vel.
40. A szem6lyi t6ritdsi dij osszeg6t cscikkentheti vagy elengedheti.
41. Dont a helyi vdllalkozrisok munkahelyteremto ds foglalkozris6saonzo program keretdben
iz egyes v6llalkoz6sok 16sz6re nyfrjtott t6mogatrisokr6l 6s azok m6fi6kdrol.
42. Ddnt a Budapest XVL keriilet Ujszrisz u.88. sz6m alatti 6ptiletben (toviibbiakban:
Szobab6rl6k Hdza) taltlhat6 lak6sok esetdn a b6rleti szerzodes meghosszabbitiis6r6l,
valamint a fsz. I1., I. em.27.,1I. em. 38., II. em. 39.. II. em. 40., II. em. 46., II. em. 48.
sz6m alatti lak6s b6rbeadiis6r6l 6s a bdrleti szerz6d6s meghosszabbit6sdr6l.
43. Drint a szerz6d6sben ds a3212012. (.XI.26.) rendeletben foglaltak szerinti teljesit6s esetdn
a lak6sb6rleti jog meghosszabbitrisar6l szociiilis 6s koltsdgelvti alapon.
44. Dont a visszamaradt tiirsb6rl6vel kotendo szerz6d6sr6l.
45. Dont valamennyi, a 3212012. (XI. 26.) rendeletben kiilon nem szabiilyozott egy6b
b6rbead6i .jognyilatkozat kiad6srir6l, bdrbead6i jogok gyakorkisiir6l. kiitelezettsdgek

46.

teljesit6s616l.
D<tnt a bdrleti szerzoddsben fogtah k6telezetts6gek megszeg6se esetdn a sziiksdges
elj6riisok meginditiisrir6l, a szerzodes felmond6sar6l.

jogi

47. Drint dnkorm6nyzati tulajdonu helyis6gek eseti vagy vis maior b6rbeadiisiir6l legfeljebb
15 napig terjed6 id6tartamra, kiz6r6lag b6rleti dij fizet6se mellett. Megdllapitja a b6rleti
dij dsszegdt, a jogviszony jellegdt ds c6lj6t.
48. Lebonyolitja az egyszenisitett zafikdrii p6ly6zati elj6r6st.
49. D6nt az tinkorm6nyzati tulajdonri nem lak6s cdlj6ra szolg6l6 helyis6gek eset6ben

a bdrleti

szerz<id6s meghosszabbitrisiir6l.

50. Dctnt az 6nkorm6nyzati tulajdoni nem lakiis c6ljara szolg6l6 helyisdgek szerz6d6seinek
t6rtdn6 megsztintet6sdrol.
kdzcis megegyezdssel
-P.dag6gusa,

51. Dont az Eu
Alkalmazottja,

ur-E,

az Er: Ovodapedag6gu sa, a, Eu Pedag6giai Munk6t Segito
Orroru, az Ev iglszsdgtigyi Szakdolgoz6ja, az Ev Szoci6lis

Munkrisa Dij ak odaitd16s6rol

52. Teleptildsk6pi kcitetez6s formdjriban onkorm6nyzati hat6srigi dont6ssel elrendelheti a
teleptil6sk6pet ront6 rekl6mok, c6g6rek megsztintetdsdt, a helyi 6pit6szeti
drt6kv6delenimel osszefiiggo kotelezetts6gek teljesitds6t.
53. Dcint a tiirsash6zak, Iak6sszrivetkezeti lak66piiletek felfijit6sanak elbir6l6s6r6l 6s vissza
nem t6ritend6 pdnziigyi trimogatds6r6l
54. Elbir6lja a lakoss6gi komposa6lis cinkormiinyzati t6mogatiis6ra benyujtott
jelentkezdseket.
55. Dont a helyi civil szervezetek feladatanak ell6t6sdra biztositott onkormiinyzati tulajdonri
ingatlanok adott naptriri dvre vonatkoz6 nyitvatart6si idej6rol.
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56. Dont a kcilts6gvetdsben meghat6rozot tAmogatAsi keretek terhdre a civil szervezetek
pdnzbeli t6mogat6s nytjtris:ira benyrijtott piilyi2atair6l. a befogad6 nyilatkozat kiad6sar6l,
llletv e az elutasit6s6r6l.

57. Dctnt

a civil

elfogadris rir6l

58. Dcint
59. Ddnt

szervezetek r6sz6re biztositott p6nziigyi t6mogatris elszimoliisdnak

.

a komposztAlas cdljara szol9616 eszk<izre

benytjtott j elentkezdsekr6l.

a csapad6kviz t6roLis cdljara szolgiil6 eddnyre benyrijtott jelentkez6sekrol.

5/c. mell6klet

A BUDAPEST F6VAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT KEPVISEL6-

TESTULETE ALTAL A JEGYZ6RE ATRUHAZOTT HATASKOR6K JEGYZfKE

1. Lefolytatja az eljdrttsl ds dcint a kozossdgi egyiitt6l6s alapvet6 szabilyainak, valamint ezek
sz6[6 rendelet alapjrin indult figyekben.

elmulaszt6siinak jogkdvetkezmdnyeirol

6l

1.

szimri fiieeel6k
A KEPVISEL6.TESTIJLET TAGJAINAK Nf,VSOR,q.

Koviics P6ter

Polg6rmester:
1

. sz6mir egy6ni

vrilaszt6keriilet

egydni v6lasa6keriilet

Horw6th .Iinos

3. szrimri egydni v6laszt6keriilet

G6sp6r J6zsef

4. szdmt egydni v6laszt6kertilet

Dobre Ddniel

5. sziimir egydni v6[aszt6kertilet

Vincze Agnes

6. szdmir egydni v6laszt6keriilet

Dr. Krimyein6 Riitz Katalin

7. sziimri egydni vrilaszt6kertilet

Antaloczy Csaba B6la

8. szrimri egy6ni v6laszt6keriilet

Dr. Csomor Ervin

9. szitmu egydni vdlasa6keriilet

Kov6cs Pdter

2.

szirm:io

10. szdmt egydni v6lasa6kertilet
I

Szatmiry Ldszl6

L

szamir egydni viilaszt6keriilet

Acs Anik6
Kov6cs Raymund

Tibor

12. szitmt egydni v6laszt6keriilet

Sz6sz .I6zsef

Kompazacios lisa:

Abonyi Janos
Mizsei L6szl6
Dr. Seb6k L6szl6
Vajda Zoltrin Tam6s
Varga Ilona
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2. szimir fiieeel6k

ALPOLGARMESTEREK:
1.

Dr. Csomor Ervin

2. Szdsz J6zsef Tibor

TANACSNOKOK

l. A taniicsnok neve: dr. Kcirnyein6

Rritz Katalin

Megvilasztva: a26712014. (X. 29.) Kt. hatiirozattal
Fel adat a ; egyhirziigyi kapcsolatok feliigyelete feladat ell6tiisa

2. A tan6csnok neve: Vincze Agnes

Megv6lasztva: a26812014. (X. 29.) Kt. hatlrozattal
F e I a dat a : ifi tis6gi kapcsolatok l'eltigyelete feladat elLitrisa

AZ ALLANDo BZOTTS Acox

ucra.INAK NEvsoRA

Es6szs6eiicvi 6s Szoci6lis Bizottsdg

Elniik:

Grisp6r Jrizsef

Tagok: Vincze Agnes
Dobre D6niel

Mizsei L6szl6
Varga Jdnosni

Dr. Varga Jdnos
dr. L6rincz Gdbor

Gazdasi

Elntik: Kovdcs Raymund
Tagok: Szatmary Ldszli
Vlncze Agnes
Y ajda Zoltan

Hollandind Visi ignes
dr. Szab6 Gabor
Solymar Ldsz16

6s

P6nzii

Bizotts{
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Keriiletfeileszt6si 6s-tjzemeltet6si Bizottsrie

Elntik: Szatmr{ryLfszl6
Tagok: Dobre D6niel
G6spar J6zsef

Dr. Sebtik L6szl6
Gilydn Ince
Medve Lajos
Kaszas Gdbor

Ktirn ezetv6delmi

6s

Ktizbiztonsrisi B lzottsitu

Elntik: Mizsei LriszkS
Tagok: Horvrith J6nos
dr. Kdmyeind R6tz Katalin
Kov6os Raymund
Varga Ilona
Vass

Pltl

Czip6 Zoltdn
Szepesi

Attildnd

Csizmazia Ferenc

Kiizbeszerz6si Bizottsig

Elntik: Varga Ilona
Tagok: Szatm6ry Litszl6
dr. Kornyeind R6tz Katalin
Dobre Drfuriel
Y alda Zoltan

Kulturrilis

Elntik: Horvrith Jinos
Tagok: Acs Anik6
Antal6czy Csaba
dr. Sebok L6szl6

Molndr Gyargtnd
Horvdth Jdnosnd
Hepp Bdla

6s S n ort

Bizottsri g
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Kiiznevel6s i.

Ifi us ls - 6s Gvermekv6delmi Bizotts6s

Elntik: Acs Anikr5
1'agok: dr. Kdmyeind R6tz Katalin

Antal6czy Csaba

Abonyi Jiinos
Leblanc Mdria Magdolna

ldiim

Horvath

Mrena Edit

tlevrendi Bizotts:ie

Elntik: Abonyi

Jrinos

Tagok: Acs Anik6
Horv6th Jzinos

Mesiegyzds: A d6lt betivelszedett nevek a bizottsrigok nem kdpvisel6 tagjai.

3.

szimI fiieeel6k

A NEMZETISEGI ONKORMANYZATOK ELNOKEI

Bolgrir: Opyene Francis Augustinnd
Gcir<ig: Gabranis Georgios

N6met: P6teri Ildik6
Ormdny: Hollandin6 Visi Agnes
Roma: Szendrei Gyula
Rom6n: Gyalogn6 Gergely Katalin
Ruszin: Dr. P6cs Olga
Szerb: Sziivity Mikl6s Tam6s

Szloviik: Dr. Szab6 Zsuzsanna
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,1,

Az dnkormfnv zat

illal

Fiieeel6k

ala,nitott int6zm6nvek (kiilts6svet6si szerv

es

sazrJasisi

tf rsasiigok felsorol6sa
Sor-

Sz6khelye

Fenntartott kiilts6gvet6si szerv neve

szdm

XVI. Kertilet

Kertviirosi

Eg6szs6gi.igyi
1

1

163 Budapest, J6kai utca 3.

Szolgalata

Budapest F6v6ros
2

XVI.

kertileti

Onkorm6nyzat Gazdasrigi, Miikcidtet6-

1163 Budapest, J6kai utca

6.

II.

emelet

Ellat6 Szervezet
J.

I 164 Budapest, Ostoros utca 6-8

Cinkotai Huncutka 6voda

XVI. keriileti Gyerekkuck6

Budapest

1

165 Budapest, Centenririumi sdtiiny

1

6voda

3.

XVI. keriileti Margardta Ovoda

5

Budapest

6.

Mrityrisftildi Fecskef6szek Ovoda

7

Budapest

8

Sashalmi Manoda

I

Szentmihiilyi J6tsz6kert

l0

XVL

voda

XVI. keriileti Napsugiir

keriileti

voda

162 Budapest, P6terke utca 10- 12.

1

165 Budapest, Baross G. utca 32-36

1163 Budapest, Czir6ki utca 8-10
1

Kertvarosi

163 Budapest, Konyvtar utca 26.

I 161 Budapest, Baross utca 141.

oda

Egyesitett I 165 Budapest, Centenririumi s6t6ny
5/A.

Bcilcsode

1l

1

Napraforg6 Csal6d-

6s

Gyermekj6l6ti
1

163 Budapest, Cziritki

*ca22.

Kdzpont
12.

Corvin Mtiveloddsi Hdz

1

165 Budapest, Hunyadvrir utca43/d.

13.

Teriileti Szoci6lis Szolgdlat

1

I

14.

Kertiletgazda Szolg6ltat6 Szervezet

1

165 Budapest, Demeter utca 3

15.

R6kosmenti Mezei 6rszol96lat

1

165 Budapest Sarj it

1

165 Budapest Veres P.

Kertvrirosi Helytcirt6neti 6s Eml6kezet
16.

65 Budapest, Veres Pdter utca109.

itt

5.

rit. 157.

Kdzpont
Gazdas:i si Tf rs as6sok

Rehab

XVI.

Foglalkoztat6 6s Szolg6[tat6
11

1.

61 Budapest. Pdlya utca 48

Kft.
2.

Kertv6rosi Spofil6tesitm6nyeket Uzemelteto

1

163 Budapest, Havashalom utca 41.

66

Kft.
)

,,Sashalmi Piac" Kft.

I 163 Budapest. Sashalmi sdtfny

Az 6nkormdnyzat telephelyei
I

I 163 Budapest. Havashalom utca 41

2

I 163 Budapest. Havasl.ralom utca 43

J

862,1 Balatonszrirsz6.

M6ra Fcrenc utca 7.

Tusnridfiird6 hrsz.: 76L6 (Romriniai pontos
4

cime: 535100 Baile Tusnad (HR)
Harghita Str. Brazilor Nr. 10.

Jud.

67

Az Onkormr{n zat tulaidoniban, de az Eszak-Pesti Tankeriileti Ktizpont fenntartris:iban
6s

Sor-

miikiidtet6s6ben

rilll

Miikiidtetett int6zm6nv

szim

int6zm6n vek felsorol{sa

Sz6khelye

neve
1

1

J6nos Altal6nos Iskola

Budapest

XVI. Keriileti Arany

Budapest

XVI. Keriileti Batthyany Ilona Altal6nos

2

162 Budapest,

Bekecs utca 62-78
1

164 Budapest.

Georgina utca 23

Iskola

1

J

Budapest

XVl. Keriileti Centen6riumi Altal6nos Iskola

4.

Budapest

XVI. Keriileti Herman Ott6 Altal6nos Iskola

Budapest

XVL Kertileti Lemh6nyi

165 Budapest,

Sasviir utca 101
1

Dezs6 Altal6nos

5

Regele J6nos utca 43-45.
1

163 Budapest,

H6scik fasora 30

Iskola

1

6

161 Budapest,

Budapest

XVI. Kertileti J6kai M6r Altaldnos Iskola

Budapest

XVI. Keriileti Kolcsey Ferenc Altalanos

7

163 Budapest,

Tiszakomlo utca 29-35
1161 Budapest.
Hoscik tere 1.

Iskola

1162 Budapest,
8

Budapest

XVI. Keriileti M6ra Ferenc Altal6nos Iskola

Budapest

XVI. Kertileti Sashalmi Tanoda Altal6nos

9

XVI. Kertileti Szent-Gycirgyi Albert

10.

Altaliinos Iskola
Budapest
11.

1

XVL Keriileti Tiincsics Mihrily Altal6nos

1161 Budapest,

Cscimori utca 20
I 165 Budapest,

Iskola ds Gimn6zium

Tiincsics ulca I -9.

XVL Keriileti Gollesz Viktor voda.
Altal6t-tos Iskola 6s Egys6ges Gy6gypedag6giai

1

Budapest

12.

163 Budapest,

Metr6 utca 3-7.

Iskola
Budapest

Ida utca 108- 1 10

164 Budapest,

szabadfdld rir 7

M6dszerlani IntdzmdnY
1

1i

Szerb Antal Gimn6zium

Budapest
11.

XVI. Keriileti Rdcz Aladiir Zene-, Tinc',

K6pzo- 6s lparmiiv6szeti Alapfokri Mtiv6szeti Iskola

164 Budapest,

Batthy6ny Ilona utca 12.
1

165 Budapest,

Tiincsics utca 7-9.
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Kdpvisel6-testtilet

az alakul6 iilds6t

a

v6laszt6st k<jvet6 l5 napon beltil tafija meg.
Az alakul6 iil6st a polg6rmester hivja 6ssze

Az alakul6 iil6st a polg6rmester hivja

rissze

6s vezeti a v1,lasztirs eredmdnydnek jogeross6
v6l6siit kovet6 l5 napon beli.ili id6pontra.

ds vezeti.

s.$

s.s

(5) A polgirmester k<iteles rendkiviili
til6st <isszehivni a
k6pvisel6k

(5) A polg6mester koteles rendkiviili iildst
<jsszehivni a k6pviselok egynegyed6nek,
b6rmely bizottsagnak, vagy Budapest
F6v6ros Komrinyhivatala vezetojdnek az

egynegyed6nek. b6rmely bizotts6gnak. vagy
Budapest Fovrlros Kormiinyhivatala
vezet6jdnek inditvrinyrira. Az inditvdnynak

0lds

eloterjeszt6sben rdszletezetl

-

indokdt

meg kell felelnie az el6terjesads alaki ds tarlalmaz6 inditviiny6ra. Az inditvrinyt a
tarlalmi szab6lyainak. Az inditv6nyt a polgdrmestem6l kell eloterieszteni. A
polgiimestem6l kell el6terjeszteni. A rendkiviili kdpviselo+esttileti til6s kotelezo
rendkivtili k6pviselo-testiileti iilds kdtelez6 dsszehiv6srlnak esetdben az inditviiny
osszehiv6siinak eset6ben az inditvriny be6rkezds6t kovet6 l0 napon beliilre kell az
be6rkez6s6t kcivet6 10 napon beliilre kell az til6st kitrizni. Nem kell rendkivtili iildst
iil6st kitrizni. Nem kell rendkiviili iil6st osszehivni, ha az inditvriny bedrkezdsdt6l
6sszehivni, ha az inditvriny bedrkez6s6t6l sz6mitott 10 napon beliil rendes tildst taft a
sziimitott 10 napon beltil rendes iil6st tart a K6pviselo+esttilet. kiv6ve, ha a rendes iil6s
K6pviselo-testtilet, kivdve. ha a rendes iil6s idej6n a rendkiviili iildsen targyaland6

idejdn

a rendkivtili

til6sen t6rgyaland6 beadvri,ny id6mirl6s miatt mar okafogyott6

beadviiny idomril6s miatt miir okafogyott6 v6lna.
v6lna.

e.|i

Q)

ZArt [l6sen a Kdpviselo-testiilet tagjai, a
jegyzo, a nemzetisdgi szosz6lo. ha az
tigy kozvetleniil drinti az adott
nemzetisdget. tovribbii meghiv6sa eset6n
az erintell ds a szakdrto vesz rdszt.

e.s

(3) A z6rt tildsen a Mdtv
bekezdds6ben meghatdrozott

46. $

(3)

szem6lyek

vesznek. vehetnek rdszt.

(4) A zart tl6sen hozott

hatdrozalol (4) A z6rt til6sen hozott hatarozatot
nyilv6nossiigra kell hozni, kivdve, ha egyedi nyilv6nossdgra kell hozni, kivdve, ha a
hat6srigi tigyben tortdnt a hatirozalhozatal, nl,ilviinoss6gra hozatalt jogszab6ly tiltj a.
avagy ha a nyilvdnoss6gra hozatalt
jogszabrily tiltja.

12.$

12.s

(2) A javasolt napirendnek lehet6s6g (2) A javasolt napirendnek tar1almaznia
szerint tafialmaznia kell minden olyan kell minden olyan eloterjesztdst, melyeket a
elote4eszt6st, melyeket a k6pviselo{esttilet kdpvisel6-testiilet bizotts6gai. a k6pvisel6k
bizotts6gai, a k6pvisel6k vagy a hivatal vagy a hivatal tiszts6gvisel6i legkdsobb az
tisztsdgviseloi legkds6bb az til6st tildst megel6z6en tizenharom nappal

eliuttattak

megelozoen tizenh6rom nappal eljuttattak a
jegyzohdz, tovitbbd az el<iterjeszt6s megfelel
a Z. $ (Z)-(3) bekezd6s el6irrisainak.

a jegyzShdz, tovribbri

eloterjesztds megfelel a 7. g

(2)-(:)

az

bekezd6s

el6iriisainak.

18.$

18.s

(aa) A (a) bekezdds szerinti szemdlyes (5) A (4) bekezdds szerinti szemdlyes
drintetts6gre vonatkoz6 bejelentdsi drintettsdgre vonatkoz6 bejelentdsi
kdtelezettsdg elmulasZiisa eset6n a kotelezetts6g elmulaszt6sa esetdn a
meghozott hat6rozatot vissza kell vonni,6s

meghozott hatiirozatot vissza kell vonni.

6rintetts6g ismeret6ben
megismdtelt szayaziLsra kell bocs6tani rigy,
hogy a mulaszt6 kdpviselo az tj

megismdtelt szayaziLsra kell bocsitani rigy,

az tigyet az

6s

a'z iigyet az 6rintettsdg ismeretdben

hogy a mulaszt6 k6pvisel6 az tj
ddnt6shozatalban nem vehet res^. A

drintdshozatalban nem vehet rdszt.

beielentdsi kdtelezettsdg elmulasztiisa esetdn
az drintett kdpviselo tiszteletdtAt hrirom havi
idotartamra 50%-kal csrikkenteni kell.

le.$

le.s

(1) A Kdpvisel6-testiilet a t6rv6ny 6ltal (1) A Kdpvisel6-testiilet a t6N6ny iiltal
nem szabiilyozott helyi tarsadalmi viszonyok
rendez6sdre, tovAbba t6rvdny vagy f6v6rosi
kcizgyrildsi rendelet felhatalmaziisa alapjdn,
amak vdgrehajt6s6ra dnkormiinyzati
rendeletet alkot.

(4) A

nem szab6lyozott helyi trirsadalmi viszonyok
rendez6sdre, tov.ibb6 tdrvdny felhatalmaziisa
alapj rin, annak vd grehaj t6s6ra cinkormiinyzati

rendeletet alkot.

(4)

rendelet akkor

A rendeletet a Hivatal hirdet6tabldjAn
ki kell hirdetni, 6s gondoskodni kell annak

rnin6siil
kihirdetettnek. ha a Hivatal hirdet6tdbl6j6n 6s
a honlapon egyar6nt kdzzdtdtelre kertilt.
Minden olyan rendeletet. amely jelentos,
avagy pontosan be nem hatiirolhat6 szem6lyi

a honlapon t<ir1dn6 kcizzdtdteldr6l. Minden
olyan rendeletet, amely jelentos, avagy
pontosan be nem hatdrolhat6 szemdlyi kdrt
erint. a kihirdetisen t az Onkormdnlzar

kdrt 6rint, a

kihirdetdsen tfl az
Onkorrniinyzat lapj6ban is meg kell
jelentetni. Ha a rendelet hosszris6ga vagy
melldkleteinek m6rete miatt eg6szdben nem
jelentethet6 meg, rrividitett cisszefoglal6t kell
kdsziteni ds az rij srigban krizreadni, melynek

illetve a teljes

6ban

meg, rcividitett <isszefoglal6t kell kdsziteni
ds az tjsdgban kcjzreadni, melynek
tartalmaznia kell az 6rintettek jogaira ds
kdtelezettsdgeire vonatkoz6 legfontosabb
szab6lyokat, illetve a teljes rendelet
megtekintdsdnek m6djat 6s helydt.

tartalmaznia kell az drintettek jogaira ds
kdtelezettsdgeire vonatkoz6 legfontosabb

szabrilyokat,

is

meg kell jelentetni. Ha a
rendelet hosszusriga vagy mell6kleteinek
m6rete miatt eg6sz6ben nem jelentetheto
lapj

rendelet

megtekintds6nek m6dj6t 6s helydt.

(l) c) A

(7) c) Az els6

bedrkezett v6lemdnyek, a
vdlemdnyezdsre jogosult nevdnek es e-mail
cim6nek kezeldse a vdlem6nyezett rendelet
hat6lybal6p6s6tol sziin.ritott I dvig t6rt6nik.
Az adatkezelds magaban foglalja az emlitett
adatok gyr-ijtdsdt. tdrokis6t, kcizz6t6tel6t,

szabalyozas

felhasznril6srit 6s tcirl6sdt is.
2

kikeriil

hasiibban olvashat6

a rendeletbol.

23.S
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(3) A

(3) A

k6pvisel6k jogai 6s kcitelessdgei
azonosak, azokat a helyi
cinkormdnyzatokr6l sz6l6 Motv. 3234.$-a tarlalmazza. Ezen fel:ri,l a

kdpvisel6k iogai ds kdteless6gei
azonosak, azokat az Motv. 32-34.$-a
lartalmazza. Ezen feliil a k6pvisel6:
a) ig6nyelheti a munkiijiihoz sziiksdges
technikai feltdteleket, melyeket a Hivatal

k6pvisel6:

a)

ig6nyelheti a munk6j:ihoz sziiks6ges
technikai leltdteleket, melyeket a Hivatal

kdteles biaositani

beledrtve

biztons6gos internet-hozzrif6rdst

kdteles bizositani beledrtve a biztons6gos
internet-hozz6fdrdst ds az dnkormiinyzati
tulajdonri sz6mit6gdpet. Jogosult mindezeken
feliil az Onkormiinyzat mindenkori

6s

a

az

cinkorm6nyzati tulaj donri sziimit6gdpet;

kcilts6gvet6sdben megrillapitott ktildn

iigyviteli

keret

felhaszniil6siira
kdtelezetts6gvrillaldsi 6s utalvdnyoziisi
joggal. a jegyzo vagy megbizottja
ellerlegyzdsdvel a Hivatalon keresztiil ;

21.$

24.S

frakci6k miikrid6si feltdteleinek (4) A frakci6k miikoddsi feltdteleinek
p6nziigyi forriisiir6l a kdlts6gvet6sben kell pdnztigyi forrrisrir6l a koltsdgvetdsben kell
gondoskodni. A hivatal ktiteles a munkdhoz gondoskodni. A hivatal kdteles a munk6hoz
sziiksdges ktilcin irodahelyis6get, techrikai sziiks6ges kiilon irodahelyisdget, technikai
felt6teleket, iigyviteli kozremrikoddst 6s felt6teleket, tigyviteli kdzremiikoddst ds

(4) A

minden frakci6nak biztositani.
illetve megadni.

t6j6koztat6st minden fiakci6nak biztositani.

tiij 6koztat6st

illetve megadni. A k6pviseloi kiil6n
kciltsegkeret lrakci6ra cisszevonlan is
lelhaszniilhat6

-

a

frakci6vezeto
kcitelezetts6gv6llaliis6val 6s utalv6nyoz6si
jog6val, a jegyzo vagy megbizottja
ellenjegyz6s6vel - a hivatalon kereszttil. Ez
esetben a frakci6 tagjainak a keret
osszevonds6hoz elozetesen hozzit kell

jrlrulniuk.
Stsz{mozds miatt 25. $

26.S

(7) Saj6t

szervezeti
a jegyzo

6s

hatrilyosuliis6t

se

(7) Saj6t

is

mrikoddsi
jegyzo krizzdteszi 6s
hat6lyosuliisukat segiti.

mrikoddsi

kihirdeti

szabdlyzatukat

szervezeti

szab6lyzatukat

ds

giti.

a

itszfmozfs miatt 26. $

27.5

(2) Onkormdnyzati feladatok

(2)

dcint6sek

Onkormiinyzati feladatok ell6t6sara, a
k6pviselo-testtileti dont6sek el6k6szitds6re,

elok6szitdsdre, a hivatal ilyen irdnyit
tevdkenys6gdnek. valamint a kdpvisel6-

a hivatal ilyen ir6nyu tev6kenysdg6nek,
valamint a k6pvisel6-testtileti dcint6sek

kdpvisel6{esttileti

testileti dont6sek

ell6t6srira, a

v6grehajtiis6nak ellen5rz6sdre.

v6grehajt6sdnak
3

a

ellen6rz6s6re, a K6pvisel6-testiilet az
al6bbi 6lland6 bizotts6gokat hozza letre:

Kdpviselo-testtlet

a)

Gazdas6gi 6s P6nziigyi Bizottsrig;

a) a h6t fdb6l

b)

Ugyrendi Bizotts6g;

Bizotts69ot;

c)

Eg6szs6gtigyi ds Szocirilis Bizottsrig;

d)

Krizneveldsi, Ifiusdg-

b

Kulturiilis 6s Sport Bizotts6g;

0

Keriiletfejleszt6siKrimyezetv6delmi

6s

Uzemeltet6si

ds

Kcizbiaons6gi

Egeszsegugyi ds Szocidlis
]

1)

C)
h)

Kcjzbeszerz6si Bizottsig.

(9) A

bizotts6g elnoke ds tagja, a
tan6csnok megbizat6sa al6l minositett

(9) A

bizotts6g elncike 6s tagja. a
tandcsnok, a kertileti ktilddtt megbizatdsa

tobbs6ggel felmentheto.

al6l minositett ttibbs6ggel felmenthet6.

dtszimozds miatt 27. $

28.S

(2) A bizotts6gi iil6st a bizottsiig

(2) A bizotts6gi

iildst a bizotts6g elndke
hivja rissze. Az elndk k<iteles dsszehivni a

elncike,

trivolldtdben az itltala megbizott k6pvisel6
bizotts6gi tag hivja cissze. A bizottsrig iildsdt
dssze kell hivni a bizotts6g tagjai
egynegyeddnek ir6sbeli k6r6sdre, illetve a
polgarmester inditv6ny6ra.

bizottsiig iildsdt a bizotts6g

tagjai
a
kdrds6re,
illetve
egyharmaddnak ir6sbeli
pol giirmester inditvrinydra.

31.S
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(1) A

K6pvisel6-testi.ilet gyakorolja a
polgiirmester tekintet6ben a munkSltat6i
jogokat 6s rillapitja meg a jogszabrilyok

keret6n

hiirom kepviselob<il rlllo Ugyrendi

BizottsQot:
d) a het lobol allo Kdznereldsi. Iljirsdges Gyermekr edelmi Bizottsdgot:
e) a het lobol allo Kulturdlis es Sporl
Bizottsrigot;
a h6t f6bol 6116 Keriiletfej leszt6si- 6s
Uzemeltetdsi Bizotts69ot;
a kilenc fobol rill6 K<irnyezetv6delmi
ds Kozbiaons6gi Bizottsrigot;
az dt k6pvisel6b6l 6116 Kcizbeszerzdsi
Bizotts69ot.

Bizotts5g;
h)

t a

6s P6nziigyi

6116 Gazdas6gi

c) a hdt iobol ello

Bizotts69;

s)

6lland6

Bizottsrigot;
6s

Gyermekv6delmi Bizotts69;
e)

az al6bbi

bizottsiigokat hozza l6lre:

beliil az alakul6 iil6sen

(l)
I

A K6pvisel6-testiilet
polgiirmester tekintet6ben
jogokat.

gyakorolja

a

a

munk6ltat6i

az

illetmdny6t.

32.S
32.S
beliil

(1) e) a Mdtv. 68. $ (1) bekezdds6ben
foglaltak szerint az til6st kovet6en

kezdemdnyezheti a kdpviselci-testiileti dcint6s

kezdem6nyezheti a k6pvisel6-testtleti ddntds

megt6rgyaldsiit, ha a dontdst az
0nkormiinyzat 6rdekeit sdrtonek tartj a.

fjabb

(1) e) az iildst kovet6 3 napon

megtargyalas6t, ha a dcintdst az
0nkorm6nyzat 6rdekeit sdrtonek tartja.

tjabb

(3) e) gyakorolja a munk6ltat6i jogokat
4

a

gyakorolja az egydb munk6ltat6i jegyzo, valarnint az egy6b munkdltat6i
jogokat az alpolgdrmester, a jegyzit 6s az jogokat az alpolgiirmester 6s az

(3) e)

dnkorm6nyzati
tekintet6ben;

int6zmdnyvezetok

onkormrfuryzati
tekintetdben;

5

intdzmdnyvezet6k

