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111. FEJEZET 

(1) Budapest-Csepel ~nkorman~zata Kkpviselo-testiiletknek lktszama 29 fo, 
ebb01 17 fo egykni vhlaszt6keriiletbo1, 11 fo kompenzaci6s listhrol szerzett 
kkpviseloi mandhtumot. 
A polghrmester tagja a kkpviselo-testiiletnek, a kkpviselo-testiilet 
hatarozatkkpesskge, dontkshozatala, mukodkse szempontjab61 telepulksi 
kkpviselonek tekintendo. 
A kkpviselo-testiilet tagjainak nkvsorht az 1. szhmc mellCltlet tartalmazza. 

(2) A kkpviselo-testiilet ulksein a helyi kisebbskgi onkormanyzatok kkpviselo- 
testiiletknek elnokei, a jegyzo, a Foviirosi Kozigazgathsi Hivatal vezetoje, 
valamint a fovhrosi onkormhnyzat kkpviseloje tanacskozasi joggal vesz rCszt. 

(1) A kkpviselo-testiilet tagjai kkpviselocsoportba (frakcioba) tomoriilhetnek. 
Kkpviselocsoport legkevesebb 2 fovel alakithat6. 

(2) A kkpviselocsoport vezetojknek 6s tagjainak nevkt a polghrmesterhez irhsban 
be kell jelenteni, e tknyrol a polghrmester a kkpviselo-testiiletet a bejelentkst 
koveto ulksen thjkkoztatja. 

(3) Egy kkpviselo csak egy kkpviselocsoportnak lehet tagja. 

(4) A kkpviselocsoport ilyen iranyh kCrCse esetCn a polghrmester koteles a 
kkpviselocsoport reszkre az ulesteremben hllando helyet kijelolni. 



Budapest- Csepel ~nkormbnyzata SZER VEZETI b MUKODESI S Z ~ B ~ L Y Z A  TA 

b.) fegyelmi eljhras meginditasa, fegyelmi biintetks kiszabhsa, hllhsfoglalhst 
igknylo szemklyi iigy thrgyalasa soran. 

(4) Zart iilks megtarthsat inditvhnyozhatja a polghrmester, bhrmely kkpviselo, a 
jegyzo. 

(5) Zhrt iilks megtartashr61 a kkpviselo-testiilet mindig egyedileg hathroz. 

(6) A kkpviselo-testiilet zhrt iilkst rendelhet el minositett tobbskgii dontkssel: 
a.) a vagyonhval va16 rendelkezks thrgyalhsakor, 
b.) az altala kiirt phlyhzat thrgyalhsakor, 
c.) ha a nyilvhnos thrgyalhs iizleti titkot skrtene. 

(7) A zhrt iilksrol, annak indokoltshghr61 6s a hozott hathrozat lknyegkrol a 
polghrmester a nyilvhnossagot thjkkoztatja. 

(8) A zart iilksrol kksziilt jegyzokonyvbe csak a kkpviselok, a thrgyban 
kozvetleniil krintett, illetve annak hivatalos megbizottja, a polgkester ,  
valamint a jegyzo tekinthetnek be. 

(1) A kkpviselo-testiilet hathrozatkkpes, ha tagjai koziil az iilksen legalabb 15 fo 
jelen van. 

(2) Ha a (1) bekezdksben megjelolt szhmu kkpviselo nincs jelen, akkor az iilks 
hathrozatkkptelen. A hathrozatkkptelen iilkst 8 napon beliil ugyanazon 
napirendek thrgyalhshra 1ijb61 ossze kell hivni. 

(3) A kkpviselo-testiilet a dontkseit nyilt szavazhssal hozza, titkos szavazhst 
rendelhet el a 18.9 (2), (3) 6s (6) bekezdkskben meghathrozott iigyekben, nkv 
szerinti szavazast tarthat a 32.9 (1) bekezdkskben meghathrozott esetben. 
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(2) A ktrdksek elhangzhsa utan a viilaszadh, majd az (1) bekezdksben emlitett 
szemklyek hozz~sz61asa kovetkezik. Ha ugyanaz a szemkly ugyanazon 
napirendi ponttal kapcsolatban ismktelten hozz~sz61hsra jelentkezik, az 
ulksvezeto a tobbi hozzasz61asht 2 percre korlhtozhatja. 

(1) A napirendi pont vitajhnhl az eloterjeszto reaghl az elhangzott kszrevktelekre 
majd az iilksvezeto osszefoglalja 6s lezarja a vitat. 

(2) A vita lezhrhsa elotti szemtlyes megjegyztssel klhet az a kkpviselo, aki a 
vithban ellene sz616, skrelmesnek vklt megjegyzkst kivhnja elhhritani, vagy a 
hozzasz61hshval kapcsolatban felmeriilt fklrekrtkseket eloszlatni. A szemklyes 
megjegyzks lehetoskgkvel egy napirendi pontnhl csak egy alkalommal lehet 
klni. 

Az ulksvezeto a vita lezhrhsa uthn elsokknt a m6dosit6 inditvhnyokat elhangzhsi 
sorrendjukben, majd az eredeti javaslatot teszi fel szavazhsra. A szavazhs elott a 
jegyzonek sz6t kell adni, amennyiben o bhrmely javaslat torvknyesskgkt krinto 
kszrevktelt kivhn tenni. 

(1) A javaslat elfogadashhoz a jelenlkvo telepiilksi kkpviselok tobb mint a 
felknek egyszerii tobbskgii igen szavazata sziikskges. 

(2) A megvhlasztott kkpviselok tobb mint felknek (legalhbb 15 ktpviselo) 
egybehangz6 szavazata (minositett tobbstg) sziikstges: 
a.) az SZMSZ megalkothsahoz, m6dosithshhoz 6s hathlyon kiviil 

helyeztskhez (visszavonhshhoz). 
b.) a 7. 5. (1) bek. a.), b.), c.), d.), e.), f.), g.) pontjhban meghathrozott 

esetekben, 
c.) az SZMSZ-ben meghathrozott egykb esetekben, 
d.) kkpviselo kizhrhsa, 
e.) a surgosskgi inditvhny elfogadhsahoz; 
f.) fegyelmi iig yben; 
g.) zart ulks elrendelkskhez; 
h.) kkpviselo-testiilet onfeloszlathshnak kimondhsahoz; 
i.) kereset benylijthshhoz a polgarmesteri tisztskg megsziintetkse 

krdekkben; 



V. FEJEZET 

Budapest-Csepel ~nkorman~zata Kdpvisela-testiilete 611and6 bizottshgai 

1 .) Pknziigyi Ellenorzksi Bizottshg 
2.) Pknziigyi, Koltskgvetksi ks Kozbeszerzksi Bizottshg 
3 .) ugyrendi, Jogi 6s Kisebbskgugyi Bizottshg 
4.) Varosfejlesztksi 6s Kornyezetvkdelmi Bizottshg 
5.) Vhllalkozhsi 6s Integrhcios Bizottshg 
6.) Oktathsi, Kozmiivelodksi, Ifjushgi 6s Sport Bizottsag 
7.) Szocihlis ks Egkszskgiigyi Bizottshg 
8.) Lakasugyi Bizottshg 
9.) Vhrosrendkszeti Bizottshg 

(1) A kkpviselo-testiilet dontkseinek elokkszitkskre, illetve a dontksek 
vkgrehajthsara hllando bizottshgot, vagy ideiglenes (ad-hoc) bizottsagot hoz 
lktre. Az onkormhnyzat Allando bizottshgai ks abizottshgi tagok jegyzkkkt a 
2. szhmu mellkklet tartalrnazza. 

(2) A kkpviselo-testiilet hatkozza meg bizottshgi szervezetkt 6s vhlasztja meg 
bizottsagait. 
A bizottshg hatarozatkkpesskgkre 6s hatkozat hozatalhra a kkpviselo- 
testiiletre vonatkoz6 szabalyokat kell alkalmazni. 

(3) A bizottshg elnokkt ks tagjainak tobb mint a felkt a telepiilksi kkpviselok 
koziil kell vhlasztani. 
A polghrmester az alpolghrmester(ek), vagy a kkpviselo-testiilet hivataliinak 
dolgozbja nem lehet bizottshg elnoke, tagja. 

(4) Egy kkpviselo legfeljebb ketto allando bizottsignak lehet tagja. 

(5) A bizottshg tagjaira javaslatot tehet a kkpviselo-testiilet bhrmelyik tagja. A 
bizottsagok legkevesebb 5 fob01 hllhatnak. 

(6) Bhrmelyik kkpviselo tanhcskozhi joggal rkszt vehet bhrmely bizotts6g 
iilkskn. 
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(7) A bizottsagok belso mukodCsi szabalyaikat a jogszabalyok keretei kozott sajat 
maguk hatarozzak meg. 

(8) A bizottsagok mukodCsCnek fobb szabalyait az SZMSZ tartalmazza. A 
reszletszabalyokat az SZMSZ rendelkezeseivel osszhangban a bizottsagok az 
iigyrendjiikben allapitjak meg. A bizottsag az iigyrendjet maga kesziti 6s 
fogadja el, de azt tajekoztaths celjabol a kepviselo-testiilet elk kell terjeszteni. 

(9) A bizottsag munkaterv alapjan mukodik, a rnunkatewe'ben rneghatbrozott 
szbrnu, de legalcibb e'vente hat iile'st tart. 

(10) A bizottsagi iilest az elnok, vagy az alelnok hivja ossze ugy, hogy az 
Crdekeltek a meghivot legalabb az iilest megelozo 4 munkanappal kezhez 
kapj ak. 
A bizottsag elnoke, igazolt tavollkteben az alelnoke - az elnokhoz cimzett 
polgarmesteri inditvany alapjan - koteles osszehivni a bizottsagot, a bizottsag 
osszehivasara iranyulo polgarmesteri inditvanytbl szamitott 4 napon beliil. 

(1 1) A kkpviselo-testiilet altal a bizottsagokra atruhazott hataskorok jegyzeket a 
4. szamu melleklet tartalmazza. A bizottsagok hataskorebe tartozik az 
agazatilag hozzajuk tartozo, reszben ona116 intezminyek Szervezeti es 
Mukodesi Szabalyzatanak jovahagyasa. 

(12) Ketto vagy tobb bizottsag kozott keletkezett feladat- es hataskori 
osszeiitkozCs eseten a kepviselo-testiilet allasfoglalasa az iranyad6. 



Az SZMSZ 1. szhmti mellkklete 

1. evk. 
2. evk. 
3. evk. 
4. evk. 
5. evk. 
6. evk. 
7. evk. 
8. evk. 
9. evk. 
10. evk. 
1 1 .evk. 
1 2 .evk. 
1 3 .evk. 
14.evk. 
15.evk. 
16.evk. 
17.evk. 

A toredbk szavazatok alapjan mandhtumhoz jut6 
listhk kbpviseloi 



Az SZMSZ 2. szamii melleklete 

BUDAPEST-CSEPEL ONKORMA~TZATA KEPVISEL&TESTULETE 
TANA'CSNOKAI ES ALLANDO BIZOTTSA'GAI, VALAMINT 

A BIZOTTSA'GZ TAGOK J E G Y Z ~ K E  

Ifjiishgi tanacsnok: PolydmC Hajas Ilona 
Integraci6s tanacsnok: Dobak Istvan 
Kornyezetvkdelmi tanhcsnok: Kisari Tamas 
Sport tanacsnok: NCmeth Szilard 
VarosiizemeltetCsi tanhcsnok: Podolhk Sandor 

Elnok: 
Alelnok: 
Tagok: 

Horvith Laszl6 
Fuleki Rudolf 
Dr. Borsany Gyorgy 
Csizmadia Karoly 
Bartha Karoly 

Elnok: 
Alelnok: 
Tagok: 
Nem kkpviselo tagok: 

Szenteczky Jhnos 
T6th Janos 
Podolhk Shdor 
Porkolib Laszl6 
Horvath Lajos 

Elnok: 
Alelnok: 
Tagok: 
Nem kkpviselo tagok: 

Dr. Kiss B. Mihaly 
Dr. Gulyhs Gabor 
Horvath J6zsef 
Sztirkiszjhn  dam 
Sostorics J6zsef 



Elnok: 
Alelnoke: 
Tagok: 

Nem kkpviselo tagok: 

Gergely Istvan 
Glavanov Miklos 
Podolak Sandor 
Kisari Tamas 
Nkme th Szilard 
Mehrl Jhnos 
Spekkernk Tanc Katalin 
Tarjanyi Liszlo 
Macsai Veronika 

Elnok: 
Alelnok: 
Tagok: 
Nem kkpviselo tagok: 

Takacs Jozsef 
Lenkei Laszlo 
Dobak Istvhn 
Svercsics J6zsef 
Papp Miklos 

Elnok: 
Alelnok: 
Tagok: 

Nem kkpviselo tagok: 

Zanati Bkla 
Nagy J6zsef 
Polyaknk Hajas Ilona 
Nkmeth Szilard 
Toth Janos 
Miskolcine Hajtun Zsuzsa 
Elekes Maria 
Morovik Attila 
Hegyalj ai Tamasnk 

Elnok: 
Alelnok: 

Tagok: 

Nem kkpviselo tagok: 

Benko Viktornk 
Kalmar Laj os 
~ b e l  Attila 
Polyhknk Hajas Ilona 
Takacs Jozsef 
Schmidt Terkz 
Csaky Laszlo 
Vagi Jozsefnk 
Cser Khrolynk 



Elnok: 
Alelnok: 
Tagok: 
Nem kkpviselo tagok: 

Elniik: 
Alelnok: 
Tagok: 
Nem kkpviselo tagok: 

Horvhth J6zsef 
Balogh Ilona 
Kalmar Lajos 
T6th Jozsef 
Kal Beatrix 

Dr. Borshny Gyorgy 
Csizmadia Khroly 
Hadhazy Jhos  
Dr. Tokhr Tamas 
Huszhr Tamas 



Az SZMSZ 4lA. szamu mellkklete 

A z  ONKORMA'NYZA T SZER VEZNEK FELADA TAZROL, AZ 
ATRUHAZOTT H A T A S K O R ~ O L ,  ES EZEK C ~ E T T J E Z R O L  

A tanhcsnokok altal feliigyelt onkormhnyzati hathskorok: 

1. Ifidsagi tanacsnok 
2. Intemaci6s tanacsnok 
3. Kornyezetvkdelmi tanacsnok 
4. Sport tanacsnok: 

- rkszt vesz a keriilet kozep- ks rovidtawi sportpolitikai 
koncepcibjanak kidolgozasaban 6s vkgrehajtasaban, 

- koordinalja a keriileti kves sportprogram vegrehajtasat, a 
keriiletben miikodo sportegyesiiletek kozotti egyiittmiikodkst, 

- kepviseli az onkormanyzatot a fovarosi onkormanyzat 
sportiigyekkel foglalkoz6 szerveinkl, szervezeteinkl, 

- feladatai vkgrehajtasa soran szorosan egyiittmiikodik az 
Oktaths-, Kozmiivelodksi-, Ifjdsagi- ks Sport Bizottsagaval. 

5. Varosiizemeltetksi tanacsnok: 
- rkszt vesz a varosiizemeltetksre vonatkoz6 testiileti dontksek 

elokkszitksknek es vkgrehaj tasanak koordinalasaban; kiilonos 
tekintettel az utak, kozteriiletek, kozparkok karbantarthsara, 
felujitasara, fejlesztkskre, 

- reszt vesz a varosiizemeltetksi feladatokkal kapcsolatos 
koltskgvetksi koncepci6k es rendeletek elokkszitkskben, 

- kapcsolatot tart a viirosiizemeltetkst vkgzo helyi 
onkormanyzati ks foviirosi onkormanyzati ckgekkel, illetve az 
utobbiak helyi kirendeltskgeivel (CSEVAK Kft., BKV Rt., 
ELMU Rt., Csatornbasi Miivek Rt., FKF Rt.) 


