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22/2006. (IX. 19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt rendelete 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATról szóló, 
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5/1995. (III. 07.) Kt rendelet 

módosítására



22/2006. (IX. 19.) BudapestCsepel Önkormányzata Kt rendelete 

BudapestCsepel Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször 
módosított 5/1995. (III. 7.) Kt. rendelet módosítására 

BudapestCsepel Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete a helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  18.  §  (1)  bekezdésében  kapott 
felhatalmazás  alapján  a  BudapestCsepel  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról szóló és a 11/1995. (III. 28.) Kt, a 35/1995. (XII. 19.) Kt, a 6/1996. (II. 6.) Kt, 
a 24/1996. (V. 21.) Kt, a 26/1996. (VI. 25.) Kt, az 1/1997. (I. 28.) Kt, a 8/1997. (IV. 22.) Kt, a 
12/1997. (V. 27.) Kt, a 15/1997. (V. 27.) Kt, a 21/1997. (VII. 8.) Kt, a 30/1997. (XI. 25.) Kt, a 
37/1997. (XII. 16.) Kt, a 4/1998. (III. 03.) Kt, a 29/1998. (X. 27.) Kt, a 30/1998. (X. 27.) Kt, 
a 31/1998. (XI. 17.) Kt, a 32/1998. (XII. 15.) Kt, a 3/1999. (II. 23.) Kt, a 9/1999. (V. 25.) Kt, 
a 20/1999. (X. 19.) Kt, a 8/2000. (III. 21.) Kt, a 13/2000. (V. 16.) Kt, a 22/2000. (IX. 26.) Kt, 
a 11/2001. (IV. 17.) Kt, a 25/2001. (IX. 25.) Kt, a 17/2002. (V. 28.) Kt, a 22/2002. (VIII. 27.) 
Kt, a 26/2002. (XI. 12.) Kt, a 2/2003. (I. 28.)Kt, az 5/2003. (II. 25.) Kt, a 9/2003. (III. 25.) Kt, 
a 15/2003. (V. 27.) Kt, a 18/2003. (VI. 24.) Kt, a 25/2003. (X.21.) Kt, a 26/2003. (X.21.) Kt, a 
29/2003. (X. 21.) Kt, a 30/2003. (XI. 25.) Kt, a 31/2003. (XI. 25.) Kt, a 32/2003. (XI. 25.) Kt, 
a 42/2003. (XII. 16.) Kt, az 1/2004. (I. 27.) Kt, a 3/2004. (I. 27.) Kt, a 13/2004. (III. 2.) Kt, a 
14/2004. (III. 02.) Kt, a 15/2004. (III. 23.) Kt, a 17/2004. (IV. 20.) Kt, a 25/2004. (V. 18.) Kt, 
a 30/2004. (VI. 29.) Kt, a 34/2004. (IX. 21.) Kt, a 35/2004. (IX. 21.) Kt, a 36/2004. (IX. 21.) 
Kt, a 39/2004. (X. 18.) Kt, a 41/2004. (X. 18.) Kt, az 51/2004. (XII. 14.) Kt, az 1/2005. (I. 
25.) Kt, az 17/2005. (V. 17.) Kt, a 29/2005. (X. 18.) Kt, a 36/2005. (XII. 13.) Kt, a 6/2006. 
(III. 21.) Kt, a 7/2006. (III. 21.) Kt, a 10/2006. (V. 16.) Kt, a 12/2006. (VI. 13.) Kt, a 15/2006. 
(VI. 13.) Kt,  a 17/2006. (VI. 13.) Kt, valamint a 20/2006.  (VI. 13.) Kt  számú  rendeletekkel 
módosított  5/1995.  (III.  7.) Kt.  számú  rendelet  (a  továbbiakban:  Rendelet) módosítására  az 
alábbi rendeletet alkotja: 

1.  § (1) A Rendelet 15. § (1) bekezdése az alábbi q.) ponttal egészül ki: 
[(1)A képviselőtestület ülésére postai (hivatali) kézbesítéssel meg kell hívni:] 
q.)  az  általa  kezdeményezett  napirendi  pont  tárgyalására  –  ha  az  önkormányzatnak 
nincs a téma szerint illetékes bizottsága – a külön törvényben meghatározott lobbistát. 

(2) A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(2)  A képviselőtestület egyszerű többségű döntésével hozzászólási  jogot adhat az 
(1) bekezdésben  felsoroltaknak,  azzal, hogy a q.) pontban meghatározott  személy 10 
perces időkeretben fejtheti ki álláspontját. 

2.  §  A  Rendelet  41.  §  (1)  bekezdése  hatályát  veszti  és  az  alábbi  új  (1),  (2)  és  (3) 
bekezdések  lépnek  hatályba,  ezzel  egyidejűleg  a  korábbi  (2)(12)  bekezdések 
számozása kettővel növekszik. 

(1)  A  Képviselőtestület  döntéseinek  előkészítésére,  illetve  a  döntések 
végrehajtására állandó bizottságot, vagy ideiglenes (adhoc) bizottságot hoz létre. 
Az önkormányzat állandó bizottságait  és a bizottsági  tagok  jegyzékét a 2.  számú 
melléklet tartalmazza. 
(2) A képviselőtestület az egységes vagyongazdálkodással, vagyonhasznosítással, 
az  önkormányzat  vagyona  feletti  tulajdonosi  jogok  gyakorlásával  kapcsolatos 
döntések  meghozatalának  elősegítésére  –  képviselőtestületi  hatáskör  átruházása 
nélkül  –  Vagyonfelügyeleti  Tanácsot  hoz  létre.  A  Vagyonfelügyeleti  Tanács



tagjainak  és  az  állandó  meghívottaknak  a  jegyzékét  a  2.  számú  függelék 
tartalmazza. 
(3)  A  képviselőtestület  a  kerületben  működő  civil  szervezetekkel  való 
kapcsolattartás,  illetve  a  képviselőtestület  által  kiírásra  és  elbírálásra  kerülő  –  a 
kisebbségi  önkormányzatokat  és  a  civil  szervezeteket  támogató  –  pályázatok 
szakmai feltételeinek,  illetve a benyújtott pályázatok elbírálásának elősegítésére – 
képviselőtestületi  hatáskör  átruházása  nélkül  –  Kisebbségi  és  Civil  Szervezeti 
Munkacsoportot  hoz  létre.  A  Munkacsoport  tagjainak  jegyzékét  a  4.  számú 
függelék tartalmazza. 

3.  § (1) A Rendelet  41. §a az alábbi (15) bekezdéssel egészül ki: 
(15) A  külön  törvényben meghatározott  lobbista  kezdeményezheti  az  önkormányzat 
illetékes  bizottsága  előtt,  hogy  kifejthesse  az  általa  képviselt  üggyel  kapcsolatos 
álláspontját. A bizottság a felszólalást 10 perces időkeretben köteles lehetővé tenni. 

4.  § A Rendelet 54. §a az alábbi (3)(4) bekezdésekkel egészül ki: 
(3) A Polgármesteri Hivatal 
a) alapító okiratának kelte: 1998. április 8. 
b) alapító okiratának száma: 226/1998. (IV. 28.) Kt határozat 
c) költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: 1178400915521000 
(4) A Polgármesteri Hivatal székhelye: Budapest, XXI. Szent Imre tér 10. 
(5) A Polgármesteri Hivatal telephelyei: 

a) Budapest, XXI. Szent Imre tér 3. 
b) Budapest, XXI. Kossuth Lajos u. 65. fszt. 
c) Budapest, XXI. Kossuth Lajos u. 63. fszt 1. 
d) Budapest, XXI. Völgy u. 8. 
e) Budapest, XXI. Csikó sétány 2/A. 
f) Budapest, XXI. BajcsyZs. u. 59/A. 

5.  § A Rendelet új XVI.  fejezettel és  „Belső ellenőrzés” alcímmel,  illetve új 63. §szal 
egészül ki. Az eddigi XVI. fejezet és a 63. § számozása eggyel emelkedik. 

XVI. fejezet 

Belső ellenőrzés 
63.  §  (1) Az  önkormányzaton  belül  az  éves  ellenőrzési  terven  alapuló  belső  ellenőrzés 

végrehajtása kötelező. 
(2) Az önkormányzat belső ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrei látják el. 

(3) A belső ellenőrök a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőiként  látják el feladataikat. A 
belső ellenőrök függetlenek, közvetlenül a jegyzőnek vannak alárendelve. 

(4) A belső ellenőrök feladatai: 
a)  vizsgálják  és  értékelik  a  folyamatba  épített,  előzetes  és  utólagos  vezetői 
ellenőrzési  rendszerek  kiépítésének,  működésének  jogszabályoknak  és 
szabályzatoknak való megfelelőségét, 
b)  vizsgálják  és  értékelik  a  pénzügyi  irányítási  és  ellenőrzési  rendszerek 
működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét, 
c)  vizsgálják  a  rendelkezésre  álló  erőforrásokkal  való  gazdálkodást,  a  vagyon 
megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát,



d)  a  vizsgált  folyamatokkal  kapcsolatban  megállapításokat  és  ajánlásokat  tesznek, 
valamint  elemzéseket,  értékeléseket  készítenek  az  önkormányzat  és  intézményei 
működése  eredményességének  növelése,  valamint  a  folyamatba  épített,  előzetes  és 
utólagos  vezetői  ellenőrzési,  és  a  belső  ellenőrzési  rendszerek  javítása, 
továbbfejlesztése érdekében, 
e) ajánlásokat és  javaslatokat fogalmaznak meg a kockázati tényezők, hiányosságok 
megszüntetése, kiküszöbölése érdekében, 
f) nyomon követik az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. 
(5)  A  belső  ellenőrök  szabályszerűségi,  pénzügyi,  rendszer  és  teljesítmény 
ellenőrzéseket végeznek a külön jogszabályokban meghatározott módon. 

6.  §  A  Rendelet  3.  számú  mellékletének  (A  testületi  előterjesztések  rendje)  10. 
pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: 
10.  A  szakmai  koordináció  során  az  előterjesztést,  illetve  a  képviselői  indítványt 
napirendre  tűző  bizottsági  ülésre  meg  kell  hívni  az  előterjesztőt,  illetve  az 
indítványtevőt,  az  előterjesztés  készítőjét,  a  jegyzőt,  illetve  a  jegyző  által  kijelölt 
polgármesteri  hivatali  munkatársat,  valamint  az  általa  kezdeményezett  napirendi 
ponthoz a külön törvényben meghatározott lobbistát. 

7.  §  A  Rendelet  4/B.  számú  mellékletének  II.  22.  pontjának  második  sora  az  alábbiak 
szerint módosul: 
[BudapestCsepel Önkormányzat Képviselőtestülete által a polgármesterre átruházott 
hatáskörök] 
A  közalapítvány  alapító  okiratának  módosítását  (módosítással 
egybeszerkesztett  szövegét)  közzéteszi  a  Magyar  Közlönyben  és  a 
Csepel újságban. 

2006.  évi  LXV.  tv. 
1. § (2) bek. f) 

8.  §  A  Rendelet  4/E.  számú  mellékletének  II.  1.  pontjának  első  sora  hatályát  veszti,  a 
harmadik sor az alábbiak szerint módosul: 
[BudapestCsepel  Önkormányzat  Képviselőtestülete  által  az  Ügyrendi,  Jogi  és 
Kisebbségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök] 

Engedélyezi,  hogy  az  önkormányzati  költségvetési  szerv  társadalmi 
szervezetet hozzon létre vagy támogasson. 

1992.  évi  XXXVIII.  tv. 
94. § (1) bek. 

9.  §  (1) Ahol  a  Rendelet  5.  számú melléklete  (A  képviselőtestület  hivatalának  ügyrendje) 
1957. évi IV. törvényt említ, ott a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt kell érteni. 

(2)  A  Rendelet  5.  számú  melléklete  (A  képviselőtestület  hivatalának  ügyrendje)  8. 
pontjának  III.)  alpontjából,  a  10.  pont  3.  alpontjából,  valamint  a  szervezeti  ábrából  a 
Beruházási  Iroda,  illetve  a  Beruházási  Irodára  vonatkozó  szövegrész  hatályon  kívül 
helyezésre kerül. 
(3) A Rendelet 5.  számú melléklete  (A képviselőtestület hivatalának ügyrendje) 10.  [A 
vagyonnyilatkozat tételhez kötött munkakörök] pontja az alábbiakkal egészül ki: 

[10. A vagyonnyilatkozat tételéhez kötött munkakörök:] 
 jogtanácsos 
 belső ellenőrök



(4) A Rendelet 5.  számú melléklete  (A képviselőtestület hivatalának ügyrendje) 10.  [A 
vagyonnyilatkozat  tételhez kötött munkakörök] pontjának 6. alpontja az alábbiak szerint 
módosul: 
6. Igazgatási Ágazat 

ágazatvezető 
jogi ügyintéző 
közbeszerzési ügyintéző 

10. § A Rendelet új 4. számú függelékkel egészül ki jelen rendelet függeléke szerint. 

11. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

T ó t h   Mihály  Dr. S z e l e s  Gábor 
polgármester  jegyző 

Záradék: 
A rendelet kihirdetésének napja: 2006. szeptember 19. 

Ábrahámné Turner Rita 
szervezési irodavezető



Függelék 

Az 5/1995. (III. 7.) Kt. számú rendelet 4. számú függeléke 

BUDAPESTCSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 
KISEBBSÉGI ÉS CIVIL SZERVEZETI MUNKACSOPORT 

TAGJAINAK JEGYZÉKE 

Elnök:  Horváth Gyula alpolgármester 

Tagok:  Dobák István 
Csizmadia Károly 
Horváth László 
Donnert Károly


