Önkormányzata

Budapest-Csepel
TANÁCSNOK

A Képviselő-testület 453/2006.(XI.7.)Kt számú határozattal
megválasztott munkacsoportjának javaslata
az érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására.

Készítette:

SZMSZ munkacsoport

Előterjesztő:

dr. Borsány György
SZMSZ munkacsoport elnöke

Az előterjesztést megtárgyalta: valamennyi bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr.Szeles
Gábor

Digitálisan aláírta: Dr.
Szeles Gábor
DN: CN = Dr.Szeles
Gábor, C = HU, O =
Jegyzői Titkárság, OU =
Jegyző
Dátum: 2006.12.11
15:07:35 +01'00'

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest-Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete
2006. évi 214. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2006. 12. 19.

Leadási idő: 2006. december 8.

Testületi ülés ideje:
2006. december 19.

2

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2006. november 7-ei ülésén a
453/2006. (XI. 7.) Kt. sz. határozatával munkacsoportot hozott létre a Képviselőtestület hatályban lévő Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára és az
esetleg szükséges módosításra történő javaslattételre.
A Képviselő-testületben képviselettel rendelkező pártok által delegált képviselőkből
megalakult munkacsoport eddig 4 alkalommal: november 16-án, 23-án, 30-án és
december 7-én ülésezett.
A munkaértekezleteken döntés született arról, hogy a jelenleg hatályos Szervezeti és
Működési Szabályzat helyett – tekintettel arra, hogy 1995. óta több, mint 60
alkalommal került már sor a módosítására – új rendelet alkotása látszik indokoltnak.
Meglapozza ezt a döntést az is, hogy a jelenlegi módosítási javaslatok olyan mértékűek,
amelyek már követhetetlenné tennék a rendeletalkotási folyamatot.
Mindezek értelmében a munkacsoport a második ülésén felkérte Bernádné dr. Faragó
Ibolya aljegyző asszonyt, hogy a bizottság által javasolt módosításokat építse be a
jogszabályi kötelezettségnek megfelelően egy új Szervezeti és Működési Szabályzatba.
Ez a munka elkezdődött,a munkacsoport az SZMSZ törzsszövege módosításának egy
részét már megtárgyalta. Ahhoz azonban, hogy a rendelettervezet a Képviselő-testület
elé kerülhessen, még további, széles körű politikai és szakmai egyeztetésekre van
szükség.
Az SZMSZ jelentős nagyságrendű mellékletét képezi a bizottságok saját és a
Képviselő-testülettől átruházott hatásköreinek jegyzéke, melyet a bizottságoknak át kell
tekinteniük.
Ezért a munkacsoport javasolja a bizottságok elnökeinek, hogy a módosítási
egyeztetéseket január hónapban külön (rendkívüli) bizottsági ülések keretében tartsák
meg.
Mindezek miatt a munkacsoport egyetértett abban, hogy készüljön egy ütemterv az
SZMSZ módosítás feladatának további lépéseiről, melyet e beszámoló keretében
elfogadásra javaslok a Képviselő-testületnek.
Felmerült annak szükségessége is, hogy az elfogadott SZMSZ folyamatos karbantartása
érdekében a megválasztott munkacsoport tovább tevékenykedjen, melynek feltétele az
SZMSZ módosításával megteremthető.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a határozati javaslatban leírt ütemezéssel értsenek egyet és fogadják el a
munkacsoport beszámolóját.

dr. Borsány György
az SZMSZ munkacsoport elnöke
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Határozati javaslat:
1./ Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítására létrehozott munkacsoport beszámolóját és további
feladatainak ütemtervét az alábbiak szerint elfogadja:
a)
A Képviselő-testület állandó bizottságai a Szervezeti és Működési
Szabályzat törzsanyagának és mellékleteinek módosítási javaslatait
január hónapban bizottsági ülés keretében tárgyalják meg és
véleményüket, javaslataikat soron kívül juttassák el a
munkacsoporthoz;
b)

A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletek és függelékek
nélküli törzsanyaga, mint új rendelettervezet a 2007. februári
Képviselő-testületi ülésen kerüljön előterjesztésre;

c)

A módosítási javaslatokkal egyeztetett és előkészített új,
mellékletekkel és függelékekkel ellátott Szervezeti és Működési
Szabályzat a Képviselő-testület 2007. márciusi ülésén kerüljön
napirendre.

Felelős:

- dr. Borsány György
az SZMSZ munkacsoport elnöke,
- a Képviselő-testület állandó bizottságainak elnökei

Határidő:

elfogadásra:
végrehajtásra:

azonnal
2007. január
2007. február 20.
2007. március 20., illetve folyamatosan

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata
szükséges.
2./ Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
SZMSZ munkacsoport az SZMSZ felülvizsgálatát a ciklusidő alatt folyamatosan
végezze és ennek rendszere a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerüljön
meghatározásra.
Felelős:

dr. Borsány György
az SZMSZ munkacsoport elnöke

Határidő:

elfogadásra:
végrehajtásra:

azonnal
2007. március 20., illetve folyamatosan

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata
szükséges.

