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Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
10/2007.(III.26.) Kt. számú rendelet
módosítására

17/2008. (V. 15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Kt. rendelete
a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt.sz.
rendeletének (a továbbiakban R.)módosításáról
1. §
A R. 15. § (1) bekezdésének elsı mondata az alábbiak szerint módosul:
„15. § (1) A Képviselı-testület rendes üléseit csütörtöki napokon tartja.”
2. §
A R. 24. § (1) bekezdésének elsı mondata az alábbiak szerint módosul:
„24. § (1) Sürgısségi indítvány legkésıbb a Képviselı-testület ülését megelızı hétfın 16:00
óráig nyújtható be a polgármesternél írásban, a sürgısség indokainak megjelölésével.”
3. §
A R. 27. §-a az alábbiak szerint módosul:
„27. §
(1) A képviselık az ülésen a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, a bizottságok
elnökeihez, a tanácsnokokhoz, valamint a jegyzıhöz – önkormányzati
feladatkörükbe tartozó témában – írásban interpellációt terjeszthetnek elı.
(2) Interpellációnak az a problémafelvetés tekinthetı, amely szoros kapcsolatban áll az
önkormányzat által ellátott feladatokkal, illetıleg valamely irányítása alá tartozó
szervezet tevékenységi körével, kivéve a jegyzıi hatáskörbe utalt egyedi hatósági
ügyeket.
(3) Az interpellációt legkésıbb 3 nappal a képviselı-testület ülése elıtt írásban, a
polgármesterhez kell eljuttatni. Az interpellációnak tartalmaznia kell az interpelláció
tárgyát és címzettjét, a tárggyal kapcsolatos tényeket, körülményeket és a választ
igénylı kérdést, kérdéseket.
(4) Az interpelláció(k) elıterjesztésére, valamint az arra adott válasz(ok) tárgyalására az
egyebek napirendi pont elıtt, külön napirendként kerül sor.
(5) Az interpellációra az interpellált személy a testületi ülésen válaszol. A válasz
elhangzása után az interpelláló képviselıt legfeljebb 3 perces viszont-válaszadási jog
illeti meg, melynek végén nyilatkoznia kell arról, hogy a választ elfogadja vagy nem
fogadja el.
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(6) Ha a választ nem fogadja el, a Képviselı-testület vita nélkül dönt. Amennyiben a
Képviselı-testület a választ elutasítja, elrendeli az interpelláció tárgyának állandó
vagy ad hoc bizottság általi részletes kivizsgálását, amelyben az interpelláló
képviselı is részt vehet. A bizottság a Képviselı-testület következı ülésén
elıterjesztésben köteles beszámolni a vizsgálat eredményérıl.
(7) Ha a válaszadás hosszabb vizsgálatot igényel, az ülést követı 15 napon belül,
írásban kell a felvetett kérdésre válaszolni. Ez utóbbi esetben a választ minden
képviselı részére meg kell küldeni, illetve a viszont-válaszra, és a válasz
elfogadásáról döntı szavazásra a testület következı ülésén kell lehetıséget
biztosítani.
(8) Ha az írásban benyújtott interpelláció tárgyalásakor az interpelláló elsı alkalommal
nincs jelen, az interpelláció nem tárgyalható.
(9) Ha az interpelláció elhangzását, illetve írásbeli benyújtását követıen annak
napirendre tőzése legalább két testületi ülésen sorra került, de az interpelláló az
üléseken nincs jelen, a második alkalommal a Képviselı-testület az írásos válasz
alapján vita nélkül dönt.”
4. §
A R. 28. § (3) bekezdésének elsı mondata az alábbiak szerint módosul:
„28. § (3) A kérdésre adott válasz tekintetében a 27. § (5) és (7) bekezdésének
rendelkezéseit megfelelıen alkalmazni kell. „
5. §
A R 31. § újabb, (3) bekezdéssel egészül ki:
„31. § (3) Az önkormányzat adott évi költségvetésének tárgyalásakor a (2) bekezdésben
meghatározott hozzászólási idıtartam három alkalommal 5+3+2 perc lehet. A hozzászóló
elızetes jelzése esetén az összesen 10 perces idıtartam összevonható.”
6. §
A R. 52. § a) pontja az alábbiak szerint módosul:
„52. § A képviselı
a) a Képviselı-testület ülésén a polgármestertıl, az alpolgármesterektıl, a
bizottságok elnökeitıl, a tanácsnokoktól és a jegyzıtıl önkormányzati ügyekben
felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen szóban – vagy legkésıbb 15 napon belül
írásban – érdemi választ kell adni,”
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7. §
A R. 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
„1. számú melléklet

A Képviselı-testület tagjainak
névsora
Polgármester

TÓTH MIHÁLY

Az egyéni választókerületben megválasztott
képviselık
1. evk.
2. evk.
3. evk.
4. evk.
5. evk.
6. evk.
7. evk.
8. evk.
9. evk.
10. evk.
11.evk.
12.evk.
13.evk.
14.evk.
15.evk.
16.evk.
17.evk.

GLAVANOV MIKLÓS
ZUPKÓ JÁNOS
TAKÁCS JÓZSEF
OROSZ FERENC
BALOGH ILONA
NÉMETH SZILÁRD
ZANATI BÉLA
DR. GULYÁS GÁBOR
ÁBEL ATTILA
DR. KISS B. MIHÁLY
PODOLÁK SÁNDOR
DOBÁK ISTVÁN
HORVÁTH GYULA
POLYÁKNÉ HAJAS ILONA
GERGELY ISTVÁN
BÁTKY ENDRE
BORKA-SZÁSZ TAMÁS

A listán mandátumhoz jutott képviselık
DR. BORSÁNY GYÖRGY
BARTHA KÁROLY
KÁL KÁROLY
MARTIN KRISZTIÁN
VINCZE MIKLÓS
SZUHAI ERIKA
MOROVIK ATTILA
GÁRDAY BALÁZS
BORBÉLY LÉNÁRD LÁSZLÓ
BALOGH ERNİ
TÓTH JÁNOS”
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8. §
A R. 2. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
„2. számú melléklet
A KÉPVISELİ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI, VALAMINT
A BIZOTTSÁGI TAGOK JEGYZÉKE
PÉNZÜGYI, ELLENİRZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG
Elnök:
Alelnök:
Tagok:
Nem képviselı tagok:

Borbély Lénárd
Borka-Szász Tamás
Takács József
Kál Károly
Gárday Balázs
Deme Gábor
Zombori Katalin
Kovács Szilvia
Dargó Sándor

ÜGYRENDI, JOGI, KISSEBBSÉGÜGYI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG
Elnök:
Alelnök:
Tagok:

Nem képviselı tagok:

Dr. Kiss B. Mihály
Balogh Ernı
Bátky Endre
Dr. Borsány György
Dr. Gulyás Gábor
Zupkó János
Dr. Tokár Tamás
Noé László
Papp Miklós

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG
Elnök:
Alelnök:
Tagok:
Nem képviselı tagok:

Gergely István
Zupkó János
Glavanov Miklós
Podolák Sándor
Martin Krisztián
Kisari Tamás
Mehrl János
Fosztó Csaba
Kulinyi Márton

OKTATÁSI, KÖZMŐVELİDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG
Elnök:
Alelnök:
Tagok:

Zanati Béla
Morovik Attila
Polyákné Hajas Ilona
Vincze Miklós
Németh Szilárd
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Nem képviselı tagok:

Elekes Mária
Nagy József
Szárkiszján Ádám
Szamosi Norbert

SZOCIÁLIS, LAKÁS-ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG
Elnök:
Alelnök:
Tagok:
Nem képviselı tagok:

Ábel Attila
Balogh Ilona
Bartha Károly
Dobák István
Szuhai Erika
Baranyi Ferenc
Király Zoltánné
Dr. Oláh Ilona
Dr. Siklósy Ferenc

TULAJDONOSI BIZOTTSÁG
Elnök:
Alelnök:
Tagok:

Kál Károly
Dobák István
Tóth János
Borka-Szász Tamás
Podolák Sándor”
9. §

(1) A R. 3. sz. melléklete 1. pontjának 3. mondata az alábbiak szerint módosul:
„A munkatervben nem szereplı napirendi pont címét, tartalmát és a megtárgyalás indokát a
polgármesterhez legkésıbb a Képviselı-testületi ülés elıtti 24. napon kell bejelenteni.”
(2) A R. 3. sz. melléklete 5. pontjának elsı bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ Az ülés meghívóját, illetve az elıterjesztéseket az SZMSZ 15. § (3) és (4) bekezdése
szerint kell megküldeni az érdekelteknek. A testületi meghívó és az elıterjesztések honlapon
(www.csepel.hu és www.budapest21.hu) történı megjelentetésének legkésıbbi idıpontja az
aktuális ülés elıtti 20. nap.”
(3) A R. 3. sz. melléklete 6. pontjának elsı mondata az alábbiak szerint módosul:
„Az SzMSz 24. § (2) bekezdése szerint sürgısségi javaslat megtételére jogosultak a
javaslatot a Képviselı-testület ülését megelızı hétfın 16:00 óráig írásban (papíron) – a
sürgısség indokainak megjelölésével – nyújthatják be a polgármesternél.”
10. §
A R. 4. sz. mellékletének harmadik sora az alábbiak szerint módosul:
„Környezetvédelmi tanácsnok:

Martin Krisztián”
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11. §
(1) A R. 6. sz. melléklete 8. pontjának Az egységes Polgármesteri Hivatal belsı felépítése
címő fejezete az alábbiak szerint módosul:
„A Polgármesteri Hivatalt a jegyzı vezeti.
Jegyzı, aljegyzı
 jogtanácsos
 belsı ellenırök
Az ágazatonkénti felosztású szervezeti egységek és belsı tagozódásuk:
I.)

Oktatási, Mővelıdési, Ifjúsági és Sport Ágazat
- Gazdasági és Személyügyi Csoport
Közoktatási Iroda
Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Iroda

II.)

Szociális és Egészségügyi Ágazat
Szociális Iroda
Gyámügyi Iroda

III.)

Városgazdálkodási Ágazat
Városgazdálkodási Iroda
Adóügyi Iroda

IV.)

Humánpolitikai és Üzemeltetési Ágazat
- humánpolitikai ügyintézı
Szervezési Iroda
Informatikai Iroda
Hivatal Üzemeltetési Csoport

V.)

Igazgatási Ágazat
- jogi ügyintézı
- közbeszerzési ügyintézı
Igazgatási Iroda
- Általános Igazgatási Csoport
- Anyakönyvi Csoport
- Kereskedelmi Csoport
- Iktató Csoport
Ügyfélszolgálati és Okmány Iroda
- Okmány Csoport
- Ügyfélszolgálati Csoport
Városépítési Iroda

Az ágazatonkénti felosztású szervezeti egységeken kívüli irodák, munkatársak
közvetlen választott tisztségviselıi irányítással:
1.) Fıépítész
2.) Városrendezési Iroda
- Környezetvédelmi Csoport
3.) Politikai fıtanácsadók, tanácsadók
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4.) Protokoll és nemzetközi ügyek intézıje
5.) Közrend-és közbiztonsági ügyintézı
Speciális jogállású szervezeti egység, a munkáltatói jogkört a jegyzı gyakorolja:
Gyámhivatal (szakmailag önálló irodai jogállással)
(2) A R. 6. sz. mellékletének 11. pontja A vagyonnyilatkozat tételéhez kötött munkakörök új
g./ ponttal egészül ki, a jelenlegi g./ pont h./ pontra, a jelenlegi h./ pont i./ pontra módosul:
„g./ Városrendezési Iroda
az irodavezetı és az iroda valamennyi munkatársa, akik közbeszerzési
eljárásban közremőködnek, illetve pénzeszközök felhasználásával összefüggı
tevékenységet folytatnak, továbbá akik feladatellátásuk során a 2004. évi
CXL. tv. szabályai szerint járnak el.”
12. §
Ez a rendelet - a 9. § (2) bekezdés kivételével - kihirdetése napján lép hatályba. A 9. § (2)
bekezdése 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

T ó t h Mihály
polgármester

Dr. S z e l e s Gábor
jegyzı

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2008. május 15.
Ábrahámné Turner Rita
szervezési irodavezetı
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