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dnkorm6nyzati rendelet megalkot6siira

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

lelenleg hatdlyos SZMSZ-ben loglaltakat veszi iit. Mindezekre hgyelemmel a vriltozdsok k6t

csoportba sorolhat6k:

I. Az Mcitv. eloiriisainak val6 n-regfele le s [rdek6ben iavasolt pontositiisok:

1. 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 Akint'ise16-testiilet u alakul(t tilisit a vdlasztds eredmdnt dne k o ros.\e.l/
vtiltistit kovet(i lizenat n.tnon beliil tdrliu tner,. Lrrc tekir:tcttel e szakasz tjraszab6lyoz6sa

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
kazvetleniil drinti az adolt nemzetisiget.
vesz riszt. "
Ez a szabtiyoz{s nincs dsszhangban az N

ti, a .je9,-26. a nemzetis|Si sztjszbl1, ha az iipy
rovdbbti meghirdsa esetin uz irintett [s a szakdrt6

iildsen a kdpyise16 -lest tilct tasi0i. u
l6tv. 46. $ (3) bekezd6s6vel
ncm u ktlDvisel6-testulet

It:lttty. 16 A zdrl
lasiai k()ztil t)dlasztolt

llpolsdrme.slar ts u icpt:ii. ulle st 6k. tot'lrbbir ntePhivdsa e.selin a ytl drmestcriii. alie
hivltal vas' u k)zt)s anktrntitn yzali lrit'utttl ii intt:6ie, az irintett ds a szakdrtd ve,sz rdszl. A



nemzet$est ankorma at elnake kiz/trdlas az dltala kdoviselt nemzetisdset drint6 iisv
naoirendi tdrcvoldsakor yehet 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. "

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 zart 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 kdpvisel6-
tesltilet 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:
,,A rendelet okkor minds l kihirdetettnek, ha a Hivutol hirdet(itdbkijdn is a honlapon
egN)ar(int 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. "

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 a kazerkalcsat, a rendelet-
tervezel largtdhoz nem illeszkedik, vagt niv ndlk li.

b) A 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
vdle md nye k kilej r dsdhez.

c) A beirkezetl vileminyek, o vileminyeTisre jogosuh nevdnek is e-moil ciminek
kezeldse a vdlemdnyezett rendelet hatdlybalipdsitdl szdmltott I dvig tdrtinik. Az
adatkezelis mogdban fogl ja az emlitett ulatok gyfijtdsdt, tdrolistit, kdzzitdteldt,

felhaszndldstit is tiirldsdt is.

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 megszr..int, ez6rt a bekezd6s rljrafogalmazris6t javaslom:

,,A bizottsirg elnake 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

bizotts(ig dltal vdlasztott kiltt,isel6 tag helyettesiti.

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

SZMSZ-dI. illetre az Miitr'.-t kell alkalmazni 6s az Motv.44. r\-a szerint Az i.ilist lizenAt

tlaDon beliili id1oontro oss:e kell hit'ni a tele- i.ildsi kdovisel1k ewnesredlnek, a kdpviselS-

testiilet bizottsii ak. tulumint a kormdnyhivatctl vezet0tanek a testiileli lts dsszehivdsinak

indokdt tttrtalmaz6 intlitvdnvdra . azaz a bizottsrig <isszehivrisrit a bizottsrig tagjainak

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. "

11. Az SZMSZ 32. $ (1) bckezdds e) pontja szerint:

,,A polgdrntesternek a KtpviselS-testiilet miikodisdvel t;sszeftiggii feladalai kiiliinrjsen:
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.

I (t) 4mennyiben a polqtirmester a kiltt'isel61es tiilet dbntisil a helvi tinkorndnvzat drdekeil

strt1nek lurtid, uglandzon iigyben tt kiov i,se l6lesliilet iinfeloszlaldsit ri l sz616, valaminl a
70. r\ (1) hekczddsdbcn nrechuttirozott tlwben hozott ddntise kivdteldvel e^, alkalomntll
kezdetninvezheti az ismitclt tdrcvaldst. A kezdem,lnvezdst az iilist kat,et(; hrirom naoon haltil
nt'tiilhutiu be, a khtv is a lt';- te s t iile t
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t4wo;[te!! lpbbseceel dA4. 4 dAuldtt llddis v4erehqi]ltni Dem lehet, amis arr6l a kdpvisel1-
testiilet 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
i 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
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 ; "

13. 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

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

,,A 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|\. "

14. Az SZMSZ l. melldklete az Ugyrendi Bizotts6g feladat 6s hatiiskdrei alcim alatt az 5.

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 a polglirntester ds az

alpol gdr me s t e r j ut almazds iir a ; "

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

<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 vagyonnyilatkozat-
tdteli 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

1. 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
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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 kdpviselli-

lesliileti iildsnek nent min(is l6 munknirte kezletel hivhat i)ssze-

(7) MunkadrtekczLet asszehivdsdra birmely ankormdnyzati kipviself, valamint az

Ag,,rendi Bizoltsig a (8) bekezddsbe n .foglaltakra ./igyelemmel javaslatot tehet a

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

L6ttam:

{,

Kov6cs Pdter
polg6rmester

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
Telefon: OOll-?35-1747
E-mail: gyory.timea.zsuzsanna@bfkh.gov.hu

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!

Magyarorsz6g helyi tinkormdnyzatair6l szol6 201'l- 6vi CLXXXIX. t6rv6ny (a tovabbiakban: M6tu)
132.S (3) bekezd6s b) pontj6ban biztositott jogkorben elj6rva, c6lvizsgalat keret6ben vizsgeltam

Budapest F6v6ros XVl. Kerilleti Onkormanyzat K6pviselo{estulet6nek Szervezeti es M0k0d6si

Szabelyzajlit,l sz6l,6 1012011.(lV .20.) onkormanyzati rendelet6t (a tovabbiakban: SZIVISZ).

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,

hogy a valasdasokkal osszeflgg6sben igenybe vett jogorvoslatok miatt a joger6s v6laszt6si

vegeredmeny megallapitAsa elhizodhat. Ebb6l ered6en az alaku16 olest a valasztas ,,eredmenyenek

Jbgerdssd veasAt kovet6" es nem pedig a v6lasztAsokat k0vet6 15 napon bel0l kell megtartani.

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

1139 Budapest, Teve u. 1/a-c. - '1364 Bp., Pt: 234. - Telefon: +36 (1) 896-2433- Faxr +36 ('l) 2374842
E mall: kablnet.budapesl@bfkh.gov.hu - Honlap: www kormanyhivatal-hu
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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
kezdem6nyezese kapcsdn egyetlen jogszab6lyi kdtelezettseget ir el6 a kezdemenyezok szamara
garancialis szabalykent, nevezetesen, hogy meg kell jelolni az inditvdnyban a rendkiviili iil6s
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
m u n kae fte ke zl ete n tA rq val i a me o.
(9)A munka,rtekezleten a polgdrmester es a jegyz5 reszvotele kablez6.''

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

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.



oldal 3 I 12

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 c X. torveny (a tovdbbiakban:
Jat.) 3.S-5ban foglaltakra:

-Az azonos vagy hasonl6 
'lefuiszonyokat 

azonos vagy hasonl, m6don, szabatlyozdsi szintenk€nt
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 fi ltja. "
A rendelkez6s azon fordulata, amely szerint nem kell nyilv6noss:igra hozni azon zeft Lll6sen hozott
hatirozatokat, amelyek "eovedi hat6s6oi iiovben' szijleftek, pontatlan megfogalmaz6st tartalmaz.

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."



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 
'nkorme 

nyzati rendeletet alkat ;'

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 ".
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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 

'jsdgban 
riividitett, 1sszefoglal, ismenefit kell rota

k6zz6tenni"

Jogszab6lyt kihirdetni - 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 

'nkormAnyzati 
rendeletet a k'pvisel1-te*Alet hivatalos lapjdban

yggy a helyben szokdsos - a szeNezeti es m1kAdesi szabAlyzatban meghabrozott - m6dan ki kell
hirdetni. A sajAt honlappal rendelkez1 6nkormenyzat rendeletqt a honlapjen is k5zzdteszi-"

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
vebmenyek, m6nek kezel6se lemdn
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:

"Szemelyes adat akkor kezelhet1, ha
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

6rintett hozzdjarul6sival van m6d. E kovetelm6nynek val6 megfelel6s a vonatkoz6 SZMSZ

rendelkezesb6l azonban nem allapithat6 me9, amely kor|lm6ny indokolia a szabelyozes pontositas6t.

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-"

A Jat. 5.S (2) bekezd6se pedig kimondja, hogy a felhatalmaz6s jogosultja a.ioga szabalyozdsra masnak
tovabbi felhatalmazest nem adhat.
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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

'rvenyesitesi 
formet 6s kereteit, hanem 6ppen a jogosultsdg relaliv (az adott esetre vonatkaz')

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 

'rdemi 
vehszt kapjon."

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 sorszem - a (2)-(3)
bekezdds kiv6tel6vel - a kibocsdtd szerv 6s a k1zjogi szeNezetszabelyoz6 eszkdz tipusa szerint
,venkent egytdl kezdddden, a zzet€tel szerint nAvekv1 sonendben kell
maghalerazni, fAggetle n'l a kOzzetdtel mddjdt6l."

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

Fentiekre tekintettel a jogh6zag p6tl6sa szukseges.

14.lovebbi 6szrevetelkent kell megemliteni az SZMSZ 28.S (2) bekezdes6ben r6gzitett
szabelyozast, amely szerint ,A bizoftsdgi al6st a bizoftseg ehdke hlvja ossze. Az eln6k k'teles
6sszehivni a bizottsAg iil'set a bizottsdo taqiai eavharmaddnak irdsbeli kdrestire, illetue a polg^rmester
indltvdnydra."

A N4otv. 60.S-a alapjen ,A bizotts,q til'senek 6s mlkddqsdra, nyilvenossegera,

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

kdpviset,,lesrutefi ddnt6s Ajabb negtdrgyabseL ha a dontdst az 5nkormdnyzat 
'rdekeit 

serfinek tartja."

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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pontosit6sa sz0kseges, figyelemmel azonban a fentebb hivatkozott Jat. 3.S-ban megfogalmazott
kovetelm6nyekre.

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

,,(4a) 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."

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 I m 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

'nkormenyzati 
kapvisel1 megAllapltott tiszteletdljitt, termeszetbeni juftaEs a repy69lA:le$liil4 - a

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."
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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
kozszolgabti tisztvlsel6kr6l szOl6 201 1. 6vi CXCIX. t0rv6ny tartalmazza.

19. Az SZMSZ nem jeloli meg aa a bizottsagot, amelynek teszerc a kepviseld

6sszefdrhetetlens6g megszilntetese 6rdek6ben tett - lemond6 nyilatkozatet etadja.

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
id1taftamera havonta illetmenyre jogosult, amelynek osszege megegyezik az 

^llamtftkArnak 
a k5zponti

elamigazgabsi szervekrdl, valamint a Kormeny bgjai 6s az ellamtitkerok jogA esArOl sz1l6 t1Ndnyben
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

a

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.

Az 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

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.

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;"
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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 a clmzettek szemera egyeftehden qftelmezhet' szabAlyaz\si
tadalom mal ke ll rend el keznie ".

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|

ezetts6 27 adwo< w^dn^hhwibt!/^ l-t',lali ki;tala,att 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.

n ti ke selokre kna lel6 va
t6teli kdtel 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 az onkotmenyzati kepvisel6k
vagyonnyilatkozat-teteli el.jeres6ra vonatkoz6 rendelkez6seket. Mivel a bizottsegok nem kdpviselo tagjai
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

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.
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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.

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 meg 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.

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].
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Az Mt5tv. 53.$ (1) bekezd6s b) pontjeban foglaltak szerint I kdpvisel1+estalet a mAkddesenek rdszletes
szabelyait a szeruezeti es mlkadesi szabAlyzatr1l sz6l6 rendolateb€n hat,rozza mea. A k6pvisel6-
testulet 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

maga halerczza meg szervezeti, mgkodesi kor6t. A szeruezeti keretek 6s a muk0d6si rend

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.

Fentiek alapjan az le SA a

kovetkez6k6ppen javaslom megfogalmazni
6rtelm6ben nem m6dosithat6):

,[a 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:"

Mlndezek alapjan k6rem Tisztelt Jegyz6 Ur, sziveskedien megfontolni a helyi szabSlyozds

feliilvizsgiilatat. K6rem, hogy a szliks6ges m6dositasok 6s az aggalyos rendalkez6sek

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

Tisztelettel E

;t .ld vtir

"6\

l)
E

i

dr. yd*rgy

izo'"

ny0jtanak szakmai segitseget.

Budapest, 2017. ..0.1 : -9.6.,..
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BUDAPEST TOVANOS XVT. XNNUT-ETI oNKORMANYZAT

rtpvrsrr-,o-rnsrUr,nrBNnr

...12017. (...) tinkorm6nyzati rendelete

AZ ONKORMANYZA.T

SZERVEZBTI ES MUKoDESI SZABALYZATARoL

Budapest F6v6ros XVI. keriileti onkorm6nyzat K6pviselo-testiilete az Alapt6rv6ny 32. cikk (2)

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

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

(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

Az Onkorm6nYzat hivatalos

www.bp 16.hu.

(6) intemetes honlapcime (a tovribbiakban: honlap)



(7) A K6pvisel6+estiilet a kdzz6t6tel helyben szok6sos m6djrit a kdvetkez6k szerint

hatLrozza meg-.

a) a honlapon val6 megjelentetds 6s

b) a Hivatal hirdet6t6bl6j6n t<irt6n<i kifiiggeszt6s.

(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 ds

hatriskcir<iket, valamint onkdnt vrillalhatja minden 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.

2.$



(3)

(4)

A K6pvisel6-testtilet egyes hat6skcireit a polg6rmesterre, valamint a bizottsAgaira

Struhdzhatja, az itruhitzott hat6skcir gyakorlds6hoz utasitest adhat, e hatAskdft

visszavonhatja. Az alrthizott hat6skcir tovdbb nem ruhrizhat6, azonban nem

6rlelmezheto tovribbruh6zrisk6nt a Hivatal kiadm6nyozdsi rendj6nek megfelel6

kiadm6nyozris, ha a hatiiskdr cimzettje nevdben tdrtdnik.

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 feladatok, melyeket tdrv6ny a K6pvisel6-testilet 6t nem ruhiuhat6

hat6skor6be utal.

III. Fejezet

A KEI'VISEL6.TESTULET MUKODESE

A K6pvisel6-testiilet megalakul6sa

4 s

Az alakul6 iildst a polg6rmester hivja ossze 6s vezeti a v6laszt6s eredm6ny6nek joger6ssd

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.

A K6pvisel6-testiilet havonta egy alkalommal szerdai napon, de 6vente legal6bb 10

alkalommal tart rendes iil6st. Rendes iil6s jflius 1. 6s augusztus 31. koz6 nem

tervezhet6.

(2)



(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 - 21.00 6r6ig -
meghosszabbithatja. A 21.00 6rakor 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 -
el6terj esztdsben rdszletezett - indokrit rarlalmazo inditvriny6ra. Az inditvrinyt a

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 kdpvisel6-

testiileti til6snek nem min6siilo munka6rtekezletet hivhat <issze.

(7) 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

(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 f -ig a polg6rmester terjeszti a Kdpvisel6testiilet el6.

(3) A munkaterv tarlalmazza'.

a) a k6pvisel6testiileti illdsek tervezett id6pontj6t, napirendj6t;

b) az egyes napirendi pontoknril az eloterjeszto nevet, az el6terjesa6s k6szitds66rt

felel6s szemdly nev6t, valamint az el6zetesen megt6rgyal6 bizottsAg nev6t'

(1) El6terjesztds kizarolag irasban k6sziilhet. Az eloterjeszt6snek formai 6s tartalmi

szempontb6l alkalmasnak kell lennie a megalapozott dontdsre. A megfelel6

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

felel.

(2) Az el6terjesztds f6bb elemei:

a) a t6rgy pontos meghatdroz6sa;

b) 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 a

bizotts6g m6r hatArozatot hozott;

6.$
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g) egydrtelmrien megfogalmazott 6s a vdgrehajt6s szempontj6b6l ellen6rizheto

feladatok, hatririd6k (a 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 6s

hatitrozati formiiban vdlem6nyezett tigyek keriilhetnek. A 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.

(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.

Azt az eloterjesaist, mely a meghiv6ban szerepl6 napirendi ponthoz kapcsol6dik, de

az (1) bekezddsben megjelolt idopontban mdg nem iill rendelkez6sre valamely ok

8.$

(.2)



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

letdlthet6vd tenni.

(3) A stirg5ss6gi inditviinyokat, bizottsrigi v6lemdnyeket 6s a tov6bbi, az alap

el6terjesztdsekben nem kcjzcjlt anyagokat legk6s6bb 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 - az

Onkormiinyzat t6rgy6vet mege16zo dv k6ltsdgvet6si rendelet6nek m6dosit6sa

kivdteldvel - 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. $

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

tctbb mint a fele jelen van.

(2)

(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.



(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 - egyszerti sz6tobbsdggel fogadj a e1.

(4) A 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 kdrd6sek,

kctz6rdekri bejelent6sek. Egy k6pvisel<i egy alkalommal legfeljebb 3 percben kaphat

sz6t. A kdpviselonek trirekedni kell arra, hogy a k6rd6seit lehet6sdg szerint iriisban

nyrijtsa be.

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.

(6)



(1)

Vita

13.s

A napirendi pont vit6ja az eloterjesads ismertetds6vel

6rtelmez6st k6r6 kdrddseket lehet feltenni. legfeljebb I

viilasza utiin kezd6dik az 6rdemi vita.

kezd6dik. Ezutiin rdvid"

percben. Az elote{esao

(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) a tan6cskoz6si joggal bir6 szem6lyeknek 3, m6sodszor 2 percben;

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

c) 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 lealacsonyit6, nemi identitasaban b6nt6 - kifejez6st

haszniil;



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 a \evezeto elnoknek iriisban szobeli indokol6s

tehet6sdge n6tkiil 6tadhatia. Amennyiben az elntjk rdszestil jegyzokdnyvi

megrov6sban, ezl 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) a Szervezeti ds Miikdddsi Szab{lyzat megalkot6sa 6s kiterjedt m6dosit6sa;

b) az egdsz keriiletet 6rinto teleptildsrendezdsi tervek;

c) helyi ad6 kivet6se;

d) helyi nepszavaz1s kiir6sa;

e) a kdpvisel6-testiilet megbizatiisi idej6nek lejrirta el6tti dnfeloszlat6sa;

f1 valamint minden oiyan napirendi pont, melynek t6rgyal6sa sorrin a k6pviselti-

testulet 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 jelcnliti gombjrinak bekapcsoliis6val jelzi ds gyakorolja

szavazali .iogdt. 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. A javaslat

ellogadiisiihoz a jelenldv<i dnkormiinyzati kdpvisel6k tcibb mint a fel6nek igen

szavazata sziiksdges. Ha a d<intdshez mincisitett t6bbs6g sziiksdges, ad az elndknek a

szavazis el6tt be kell jelentenie.

(2) A K6pvisel6-testiilet min6sitett tobbs6gri drintdse kell:

a) rendeletalkotiishoz;

b) tcirv6ny 6ltal k6pviselo{estiileti hatiiskdrbe utalt v6las ashoz, kinevez6shez,

megbiz6shoz, felment6shez;

c) a kdpvisel6 dont6shozatalb6l valo kiziLrdsirhoz;

d) zart fil6s elrendel6s6hez;

e) 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 v al6 csatlakoz6shoz;

h) a keriiletl'ej leszt6si koncepci6 elfogadAsdhoz;

i) k6pvisel5-testtileti hat6skcir iinthizisiltoz 6s visszav6tel6hez;

j) 6nkormrinyzati tulajdonri vagyontargyak tizleti vagyonn6, korl6tozottan

forgalomkdpess6 vagy fbrgalomkdptelenn6 minSsit6sdhez;

k) hitelfelvdtelhez,kotv6nykibocsdtdshoz;

l) 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) rendeletalkot6si koncepci6 elfogadrisdhoz;

o) <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 irja el6.

(3) A min6sitett tcibbs6ghez az rinkorm6nyzati k6pvisel6k tobb mint a fel6nek igen

szayazata sztiks6ges

(5) A (4) bekezdds szerinti szem6lyes drintettsdgre vonatkoz6 bejelent6si kdtelezettsdg

elmulasziisa eset6n a 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 javaslat szdvegdl szavazasra egy6rtelmtien kelt feltenni. A szayazds

el6szrir a 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.

(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.



(8) Ha a k6pvisel6 a szavazist k<ivet6en azonnal jelzi, hogy a halArozati javaslat

felre6rtheto m6don hangzott el, egy alkalommal kezdemdnyezheti a szavazis

megismdtl6s6t. 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) polgiirmester.

b) alpolg6rmester

c) k6pvisel6,

d) Kdpviselo-testiilet bizottsiga,

e) jegyzo,

f) 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

(3)

(7) Egymiisnak ellentmond6 m6dosit6 inditvrinyok esetdn az azokr6l val6 szavazts

sorrendj616l a K6pviselo-testi.ilet vita n6lkiil. egyszerii t6bbs6ggel d<int.



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

behatdrolhato tdrsadalmi csopoflot 6rint. az 0nkormfuryzat lapjdban trirrenci

megjelentetds vagy ismertetds mell6zhetci. Ilyenkor az drintetteket celzottan -
postal6d6ba sz6r6s. avagy kcizvetlen 6tad6s Litjan - lehet t6j6koztatni.

(6) A rendeleteket 6s hatarozatokat kiikin-ktilctn, 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

rendelet-tervezettel kapcsolatosan v6lem6nyt nyilvrinithatnak az dnkormAnyzat

honlapjrin a 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 oldalon k6zz6tenni,

hogy a 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

20.$

(1)

(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 a napirend rdsze.

(4) Interpelldlni csak kdpviselonek vanjoga

Ha az interpell6ci6ra adott vtLlaszl az interpell6l6 k6pvisel6 nem fogadja el, akkor a

K6pvisel6-testiilet egyszeni sz6tobbs6ggel hatttroz a vrilasz elfogaddsiir6l.

A Kdpvisel6-testtilet

polg6rmesterhez, az

interpell6ci6 intdzhet6

til6sdn az Onkorm6nyzat hatiiskdrdbe tartoz6 tigyben a

alpolgiirmesterhez. bizottsagi elnctkhciz, taniicsnokhoz

(6)

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

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



(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.

K6rd6s

21.$

(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 3

percben sz6ban, vagy ir6sban teheti fel. A k6rd6sben leltett tdm6ban vita 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

22.$

(8) Visszavontnak kell tekinteni azl az interpelliici6t, melynek megthrgyal|sinitl az

interpelLil6 kdpviselo nincs jelen ds a megt6rgyalis elnapoLis6t nem k6r1e.

(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

hat6skcirreI rendelkezo szervnek megkiildeni.

tdrv6nyess6gi feltigyeletre

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

a) az i.il6s min6sitds6t (nyilt vagy zitrt), id6pontjAt 6s hely6t;

b) 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 - nyilv6nos, 6s azt b6rki

az Onkormrinyzat honlapj6n, illetve a Hivatal iigyf6ls zolgalalra nyitva 6116

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 1. fiiggeldke tartalmazza

(2) A kdpvisel6 a kertilet egdsz6drt v6llalt felelcissdggel kdpviseli v6laszt6i 6rdekeit

(3) A k6pvisel5k jogai 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 biaonsrigos intemet-hozzafdr€,st €s az

<inkormiinyzati tulajdoni sz6mit6gdpet;



(4)

(5)

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 Kdpvisel6-

testtilet 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) k<iteles a tudomiisdra jutott szolgrilati 6s hivatali titkot megorizni;

0 kdteles vagyonnyilatkozatot tenni, aminek elmulaszt6sa esetdn p6tlisdig -
kdpvisel6i jogait nem gyakorolhatja.

A k6pvisel6k vagyonnyilatkozat6val kapcsolatos eljaras szabAlyait e rendelet 3. sz6mri

mel I dkl ete tartalmazza.

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

A frakci6 megalakuliis6t a megalakuliist6l sz6mitott 1 5 napon beltil ir6sban kell

bejelenteni a polgiirmestem6l. A bejelentds tartalmazza'.

a) a frakci6 elnevez6s6t;

(1)

(2)



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

c) a frakci6 n6vsor6t.

(3) 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 a k<iltsdgvet6sben kell

gondoskodni. A hivatal kdteles a 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 - a z611 iilds

kiv6tel6vel - tan6cskoziisi joggal vehetnek r6srt. Az elndkcik ndvsoriit e rendelet 3.

fti g geldke tartalmazza.

(2) A nemzetis6gi rinkormdnyzatok elncikeinek a ziirt tildsen va16 rdszvdteldre a

nemzetis6gek jogair6l sz6l6. illetve az informiici6s 6nrendelkez6si jogr6l 6s 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 a hozztilini s hirinyrit kell v6lelmezni.

(3) A hel-vi nemzetisdgi onkormdnyzatok a nemzetis6gek jogair6l sz6l6 ttirvdny, illetve

saj iit szervezeti 6s miikod6si szabrilyzatuk alapj6n mtikcidnek.

(4) Mrikdd6stiket a Hivatal kdteles segiteni. A segit6s form6i:

a) k<ilts6gvet6siik, z6rsz6madiisuk <issze6llitdsrihoz 6s bonyolit6s6hoz szakappar6tus

biztosit6sa,

b) fildseik technikai ds tigyviteli el6k6szit6se, jegyz6konyvekkel kapcsolatos

feladatok elliitdsa.



c) tevdkenysdgiik risszehangol6sa a keriileti K6pviselotesttilet ds szervei

munk6jiival,

d) a nemzetis6gi dnkormiinyzati k6pvisel6k tigyviteli munkrij6nak ellitrisa.

(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 archiv6l6srir6l a jegyzo gondoskodik. Elk6sziti 6s folyamatosan

karbantartja a nemzetis6gi tinkorm6nyzatok hatarozatainak trirrit, melyet megkiild

valamennyi nemzetisdgi k6pvisel6nek, illetve a nemzetisdgi cinkormrinyzat elntike iiltal

megjelcilt szerveknek 6s szemdlyeknek.

V. Fejezet

A KEPVISELO-TESTULET BIZOTTSAGAI, A TANACSNOK(OK)

(1) A K6pvisel6-testtilet 6lland6 6s ideiglenes bizotts6gokat hozhat l6tre.

(2) Onkorm6nyzati feladatok ell6tesara, a kdpvisel6-testtileti d6ntdsek el6kdszitdsdre, a

hivatal ilyen irrinyri tevdkenys6gdnek, valamint a k6pvisel6-testtileti dtint6sek

v6grehajtiis6nak ellen6rz6s6re, a K6pviselo-testtilet az al6bbi 6lland6 bizotts6gokat

hozza letre'.

a) a h6t f6b61 dll6 Gazdasrigi 6s P6nzi.igyi Bizotts6got;

b) a h6rom kdpvisel5bol 6116 Ugyrendi Bizotts.igoU

c) a hdt fdb6l rill6 Eg6szsegiigyi 6s Szocirilis Bizottsigot;

d) a h6t fobol ell6 Kdznevel6si, I{risrig- 6s Gyermekv6delmi Bizottsrigot;

e) a h6t f6bol 6116 Kultur6lis 6s Sport Bizotts6got;

f) a h6t fob6l 6116 Keriiletfej leszt6si- 6s Uzemeltet6si Bizotts6got;

(]) Sajiit szervezeti 6s mrikctd6si szabitlyzalukat a jegyzo kozzdleszi 6s hat6lyosuliisukat

segiti.

A bizotts69ok 6s jogill6suk

26.$



g) a kilenc f6b6l 6116 Kornyezetv6delmi ds Kiizbiztonsdgi Bizotts6got;

h) az cit kdpvisel6bol 6116 Kcizbeszerzdsi Bizotts6got.

(3) Az 6lland6 bizottsiigok rdszletes feladatainak jegyzdk6t e rendelet 1. mell6klete

tartalmazza. Az 61land6 bizotts6gok tagiainak n6vsor6t e rendelet 2. fiiggeldke

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.

(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 jeldlni a feladatot ds rdgziteni kell megold6srinak

hat6ridejdt. A 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-

(6) Az rilland6 bizottsrigok elnoke 6s az elnrikkel egyiitt 6ftve tagjainak tribbsdge

6nkormiinyzati kdpviselo. Egy k6pviselo legfeljebb hrirom bizottsdgba v6laszthat6.



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 joga a polg6rmesternek is van.

A bizotts6g kdteles napirendjdre felvenni azt az 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. A bizotts6gi elndkdk kdtelesek

egyeztetni 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 az Onkormiinyzat erdekeit. A

felfUggeszt6skor a polgiirmester eloterj esa6s6ben a Kdpvisel6-testiilet soron

krivetkez6 iilds6n hatiiroz.



(e) A 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<1-

testiilethez 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
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A K6pviselo-testiilet egyes

valaszthat. A megv6lasztott

lartalmazza.

onkormrinyzati feladatkortik feltigyelet6re tan6csnokokat

tan6csnokok nevdt, feladatkdr6t e rendelet 2. fiiggeldke



VI. Fejezet

A TISZTSEGVISEL6K ES A HIVATAL

A polgdrmester 6s feladatai
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(2) A 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.

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

a) segiti a kdpviselSk munk6jrit;

b) cisszehivja ds vezeti a K6pvisel6testiilet til6seit;

c) 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.

(l) A Kdpviselo-testiilet gyakorolja a polgiirmester tekintetdben a munk6ltat6i jogokat.

(5) A polgiirmester besziimol a Kdpviselotestiiletnek a F6v5rosi Kdzgyril6shez benyrijtott,

a kerilletet drint<i el6terjesztdsekrrjl 6s d6ntdsekrol.
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(2) A polg6rmestemek a bizotts6gok mr.ikod6s6vel cisszeftiggo jogkrirei:



a) k<itelez6jelleggel inditvdnyozhatja a bizottsiig dsszehivris6t;

b) felfiiggesztheti a bizotts6g diintdsdnek v6grehajt6srit. ha az ellent6tes

K6pvisel6-testtlet hatiirozatiival, avagy sdrti az onkormiinyzat drdekeit.

a

(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 jegyzi5 javaslatiira az SZMSZ melldkletekdnt elfogadand6 el6terjesztdst nyujt

be a Kdpviselo{estiiletnek a Hivatal bels6 szervezeti tagoz6d6srinak,

munkarendjdnek, valan'rint iigyfelfogadrisi rendjdnek meghatbtoztsirq'

d) a hatAskordbe tartoz6 iigyekben szabitlyozza akiadmdnyoziis rendj dt;

e) 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
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A K6pviselo-testiilet a polgiirmester javaslatiira, titkos szavazassal, minositett

tcibbs6ggel a polg6rmester helyettesit6s6re, munkrijiinak segitdsdre egy vagy t<ibb

ftirill6sir alpolgdrmesteft y6laszt. Az alpolg6rmester megbizatesa megszrinik a Mdtv.

76. $-6ban meghat6rozott esetekben.

(1)




