
  

BUDAPEST XXI. 
KERÜLET  

 

CSEPEL 
ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTER 
 
 
 
 
 

RENDELET TERVEZET 
a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 10/2007. (III.26.) Kt. számú rendelet módosításáról  
 
 
 
 
Készítette:  Bernádné dr. Faragó Ibolya 
   aljegyző 
 
 
 
Előterjesztő:  Tóth Mihály 
   polgármester 
 
 
 
Az előterjesztés egyeztetve:  az SzMSz Munkacsoporttal 
   
 
 
Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:  valamennyi bizottságnak 
 
   
 
 
 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete 

2008. évi 133. sz. előterjesztés 

Testületi ülés dátuma: 2008. 05. 15. 

 
 
 
 
 
 
A leadás időpontja:  2008. április 29. 
 

Testületi ülés időpontja: 
2008. május 15.  

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítási javaslatát terjesztem Önök elé. 
 
Az előterjesztés átfogó módosítást javasol  az interpelláció szabályozásában, egyebekben 
pedig elsősorban a testületi ülések időpontjának megváltozásával összefüggő előírások 
változtatását rendezi. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (2) bek. c) pontja szerint a  
Jegyző úr javaslatot tett a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódásának  kisebb mértékű 
változtatására. A Városépítési Iroda  szervezetéből a korábbiakban kialakított 
Városrendezési Irodához javasolja áthelyezni a Környezetvédelmi Csoportot. A szervezeti 
átalakítást indokolja elsősorban az, hogy a Városrendezési Iroda jelenleg is több 
környezetvédelmi hatáskört gyakorol, ugyanakkor a Városépítési Iroda hatósági jellegű 
tevékenységének irányítását egyszerűbbé tenné a jellegében eltérő és önkormányzati 
hatósági ügyeket is magában foglaló hatáskörök máshol történő intézése. 
A tervezett átalakítás személyi és tárgyi feltételei adottak. 
 
Gócza Dániel képviselő úr 2008. április 1-jei hatállyal lemondott képviselői mandátumáról. 
A választójogi szabályok szerint ha a kompenzációs listán megválasztott képviselő kiesik, 
helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által bejelentett jelölt lép. Az 
SzDSz Csepeli Szervezete bejelentette, hogy a jelölő szervezet döntése alapján Martin 
Krisztiánt  jelölik képviselőnek a lemondott képviselő helyére. A Helyi Választási Bizottság  
2008. április 11-ei ülésén az 1/2008. (IV. 11.) HVB sz. határozatával a jelölést egyhangú 
szavazattal elfogadta és a jelölt mandátumszerzését megállapította. Időközben képviselő úr a 
testület előtt letette az esküt. 
A képviselő-testület tagjainak változása miatt az SzMSz 1. sz. melléklete is módosításra 
szorul. 
Az SzMSz 2. és 4. sz. mellékletének módosítására – ugyanezen ok miatt – a későbbiekben, a 
szükséges egyeztetések lefolytatása után kerül sor. 
  
A rendelet tervezet előkészítésében az SZMSZ Munkacsoport is részt vett, javaslataikat az 
előterjesztés során figyelembe vettem.  
 
Kérem, hogy a mellékelt rendelet tervezet szerint alkossák meg az SZMSZ módosításáról 
szóló rendeletet. 
 
 
 
 
Budapest, 2008. április 21. 
 
 
 
 
         Tóth Mihály 
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Rendeletalkotási javaslat: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.) Kt. sz. rendelet módosításáról szóló ……./2008. 
(…...) Kt.sz. rendeletét. 
 
A rendelet tervezet elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges. 
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RENDELET TERVEZET 

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt.sz. rendeletének (a továbbiakban R.)módosításáról 

 
 

1. §  
 
A R. 15. § (1) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: 
„15. § (1) A Képviselő-testület rendes üléseit csütörtöki napokon tartja.” 
 

2. § 
 

A R. 24. § (1) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: 
„24. § (1) Sürgősségi indítvány legkésőbb a Képviselő-testület ülését megelőző hétfőn 16:00 
óráig nyújtható be a polgármesternél írásban, a sürgősség indokainak megjelölésével.” 
 

3. § 
 

A R. 27. §-a az alábbiak szerint módosul: 

„27. §   

(1) A képviselők az ülésen a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, a bizottságok 
elnökeihez, a tanácsnokokhoz, valamint a jegyzőhöz – önkormányzati 
feladatkörükbe tartozó témában – interpellációt terjeszthetnek elő. 

 
(2) Interpellációnak az a problémafelvetés tekinthető, amely szoros kapcsolatban áll az 

önkormányzat által ellátott feladatokkal, illetőleg valamely irányítása alá tartozó 
szervezet tevékenységi körével, kivéve a jegyzői hatáskörbe utalt egyedi hatósági 
ügyeket. 

 
(3) Amennyiben az interpellációt az interpelláló írásban kívánja benyújtani, azt 

legkésőbb 3 nappal a képviselő-testület ülése előtt, a polgármesterhez kell eljuttatni. 
Az interpellációnak tartalmaznia kell az interpelláció tárgyát és címzettjét, a tárggyal 
kapcsolatos tényeket, körülményeket és a választ igénylő kérdést, kérdéseket. 

 Az írásban benyújtott interpellációt a képviselőnek az ülésen kommentár nélkül fel    
 kell olvasnia. 
 
(4) Az interpelláció(k) előterjesztésére, valamint az arra adott válasz(ok) tárgyalására az 

egyéb napirendi pont előtt, külön napirendként kerül sor. 
 
(5) A szóban előterjesztett vagy az írásban benyújtott és felolvasott interpellációra az 

interpellált személy a testületi ülésen szóban válaszol. A szóbeli válasz után az 
interpelláló képviselőt legfeljebb 3 perces viszont-válaszadási jog illeti meg, 
melynek végén nyilatkoznia kell arról, hogy a választ elfogadja vagy nem fogadja el. 

 
(6) Ha a választ nem fogadja el, a Képviselő-testület vita nélkül dönt. Amennyiben a 

Képviselő-testület a választ elutasítja, elrendeli az interpelláció tárgyának állandó 
vagy ad hoc bizottság általi részletes kivizsgálását, amelyben az interpelláló   
képviselő is részt vehet. A   bizottság a  Képviselő-testület következő ülésén           
előterjesztésben köteles beszámolni a vizsgálat eredményéről. 
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(7) Ha a válaszadás hosszabb vizsgálatot igényel, az ülést követő 15 napon belül, 
írásban kell a felvetett kérdésre válaszolni. Ez utóbbi esetben a választ minden 
képviselő részére meg kell küldeni, melyet a  testület következő ülésén az 
interpelláltnak fel kell olvasnia. Ezt követően a viszont-válasz, majd a válasz 
elfogadásáról döntő szavazás következik. 

 
(8) Ha az írásban benyújtott interpelláció tárgyalásakor az interpelláló első alkalommal 

nincs jelen, az interpelláció nem tárgyalható.  
 

(9) Ha az interpelláció elhangzását, illetve írásbeli benyújtását követően annak 
napirendre tűzése legalább két testületi ülésen sorra került, de az interpelláló az 
üléseken nincs jelen, a második alkalommal a Képviselő-testület az írásos válasz 
alapján vita nélkül dönt.  

 
(10) Ugyanazon vagy azonos tartalmú kérdésben – amennyiben a Képviselő-testület az 
 interpellációra adott választ elfogadta - újabb interpellációnak nincs helye. Az 
 interpelláció  azonosságáról – kétség esetén – a Képviselő-testület vita nélkül dönt.”  

 
 

4. §  
 
A R. 28. § (3) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: 
„28. § (3) A kérdésre adott válasz tekintetében a 27. § (5) és (7) bekezdésének 
rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. „ 
 

5. §  
 

A R 31. § újabb, (3) bekezdéssel egészül ki: 
„31. § (3) Az önkormányzat adott évi költségvetésének tárgyalásakor a (2) bekezdésben 
meghatározott időtartam három alkalommal 4-4 perc lehet. A hozzászóló előzetes jelzése 
esetén a 12 perces időtartam összevonható.” 
 

6. § 
 

A R. 52. § a) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„52. § A képviselő 
 a) a Képviselő-testület ülésén a polgármestertől, az alpolgármesterektől, a  
 bizottságok elnökeitől, a tanácsnokoktól és a  jegyzőtől önkormányzati ügyekben 
 felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen szóban – vagy legkésőbb 15 napon belül 
 írásban – érdemi választ kell adni,” 
 

      
               7. § 

 
A R. 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 

 „1. számú melléklet 

A Képviselő-testület tagjainak 
névsora 

 
Polgármester  TÓTH MIHÁLY 
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Az egyéni választókerületben megválasztott  

képviselők 
 

 1. evk.   GLAVANOV MIKLÓS 
 2. evk.   ZUPKÓ JÁNOS 
 3. evk.   TAKÁCS JÓZSEF 
 4. evk.   OROSZ FERENC 
 5. evk.   BALOGH ILONA 
 6. evk.   NÉMETH SZILÁRD 
 7. evk.   ZANATI BÉLA 
 8. evk.   DR. GULYÁS GÁBOR 
 9. evk.   ÁBEL ATTILA 
10. evk.   DR. KISS B. MIHÁLY 
11.evk.   PODOLÁK SÁNDOR 
12.evk.   DOBÁK ISTVÁN 
13.evk.   HORVÁTH GYULA 
14.evk.   POLYÁKNÉ HAJAS ILONA 
15.evk.   GERGELY ISTVÁN 
16.evk.   BÁTKY ENDRE 
17.evk.   BORKA-SZÁSZ TAMÁS 

 
A listán mandátumhoz jutott képviselők 

      
                                                       DR. BORSÁNY GYÖRGY 
     BARTHA KÁROLY 
     KÁL KÁROLY 
     MARTIN KRISZTIÁN 

VINCZE MIKLÓS 
SZUHAI ERIKA 
MOROVIK ATTILA 
GÁRDAY BALÁZS 
BORBÉLY LÉNÁRD LÁSZLÓ 
BALOGH ERNŐ 
TÓTH JÁNOS” 

 
 

8. §  
 
(1) A R. 3. sz. melléklete 1. pontjának 3. mondata az alábbiak szerint módosul: 
„A munkatervben nem szereplő napirendi pont címét, tartalmát és a megtárgyalás indokát a 
polgármesterhez legkésőbb a Képviselő-testületi ülés előtti 24. napon kell bejelenteni.” 
 
(2) A R. 3. sz. melléklete 5. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„ Az ülés meghívóját, illetve az előterjesztéseket az SZMSZ 15. § (3) és (4) bekezdése 
szerint kell megküldeni az érdekelteknek. A testületi meghívó és az előterjesztések honlapon 
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(www.csepel.hu és www.budapest21.hu) történő megjelentetésének legkésőbbi időpontja az 
aktuális ülés előtti 20. nap.” 
 
(3) A R. 3. sz. melléklete 6. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: 
„Az SzMSz 24. § (2) bekezdése szerint sürgősségi javaslat megtételére jogosultak a 
javaslatot a Képviselő-testület ülését megelőző hétfőn 16:00 óráig írásban (papíron) – a 
sürgősség indokainak megjelölésével – nyújthatják be a polgármesternél.” 

 
9. § 

 
(1) A R. 6. sz. melléklete 8. pontjának Az egységes Polgármesteri Hivatal belső felépítése 
című fejezete az alábbiak szerint módosul: 
 
„A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti. 
 Jegyző, aljegyző 

 jogtanácsos 
 belső ellenőrök 

 
Az ágazatonkénti felosztású szervezeti egységek és belső tagozódásuk: 
 
 

I.) Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat 
  - Gazdasági és Személyügyi Csoport 
       Közoktatási Iroda 
       Közművelődési, 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 ügyintéző 
       Szervezési Iroda 
       Informatikai Iroda 
       Hivatal Üzemeltetési Csoport 
 
V.) Igazgatási Ágazat 
  - jogi ügyintéző 
  - közbeszerzési ügyintéző 
       Igazgatási Iroda 
  - Általános Igazgatási Csoport 
  - Anyakönyvi Csoport 
  - Kereskedelmi Csoport 
   - Iktató Csoport 
 
       Ügyfélszolgálati és Okmány Iroda 
  - Okmány Csoport 
  - Ügyfélszolgálati Csoport 

http://www.csepel.hu/
http://www.budapest21.hu/
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       Városépítési Iroda 
 

Az ágazatonkénti felosztású szervezeti egységeken kívüli irodák, munkatársak 
közvetlen választott tisztségviselői irányítással: 
 

1.) Főépítész 
2.) Városrendezési Iroda 
 - Környezetvédelmi Csoport 
2.) Politikai főtanácsadók, tanácsadók 
3.) Protokoll és nemzetközi ügyek intézője 
4.) Közrend-és közbiztonsági ügyintéző 
 

Speciális jogállású szervezeti egység, a munkáltatói jogkört a jegyző 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 irodavezető és az iroda valamennyi munkatársa,  akik közbeszerzési  
  eljárásban közreműködnek, illetve pénzeszközök felhasználásával összefüggő 
  tevékenységet folytatnak, továbbá akik feladatellátásuk során a 2004. évi  
  CXL. tv. szabályai szerint járnak el.” 
 
 

10. § 
 

Ez a rendelet a - 8. § (2) bekezdés kivételével - kihirdetése napján lép hatályba. A 8. § (2) 
bekezdése 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.  
 
 
 
 Tóth Mihály        dr. Szeles Gábor 
 polgármester             j e g y z ő 



 
BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL 

ÖNKORMÁNYZATA ÉS SZERVEI 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATÁ- 
ról szóló a 17/2007. (V. 15.) Kt, a 29/2007. (IX. 
25.) Kt, a 33/2007. (IX. 25.) Kt, a 43/2007. (XII. 

18.) Kt, valamint a 7/2008. (II. 21.) Kt számú 
rendelettel módosított 

10/2007. (III. 26.) Kt sz. rendelet
 

 RENDELET-TERVEZET 
A Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló  

10/2007. (III.26.) Kt.sz. rendeletének  
(a továbbiakban R.) módosításáról  

 

15. § 
(1) A Képviselő-testület rendes üléseit keddi 
napokon tartja. Az ülések kezdetének időpontja 9 
óra, helye a Csepeli Munkásotthon (Bp. XXI. 
kerület, Árpád u. 1.) földszinti rendezvényterme. 
Az ülés összehívására jogosult - indokolt esetben 
- eltérő időpontban és helyre is összehívhatja az 
ülést. 

 1. § 
A R. 15. § (1) bekezdésének első mondata az 
alábbiak szerint módosul: 
„15. § (1) A Képviselő-testület rendes üléseit 

csütörtöki napokon tartja.” 
 

24. § 
(1) Sürgősségi indítvány legkésőbb a Képviselő-

testület ülését megelőző csütörtökön 16:00 
óráig nyújtható be a polgármesternél írásban, 
a sürgősség indokainak megjelölésével.  
A benyújtott sürgősségi indítványt a 
Képviselő-testület ülését megelőző napon 
9:00 óráig  a képviselők részére hivatali 
kézbesítés útján kell eljuttatni, melyről e-
mail-ben értesítést kell küldeni. 

 

 2. § 
A R. 24. § (1) bekezdésének első mondata az 
alábbiak szerint módosul: 
„24. § (1) Sürgősségi indítvány legkésőbb a 
Képviselő-testület ülését megelőző hétfőn 16:00 
óráig nyújtható be a polgármesternél írásban, a 
sürgősség indokainak megjelölésével.” 
 

Az interpelláció 
27. §  

(1) A képviselők az ülésen a polgármesterhez, az 
alpolgármesterhez, a bizottságok elnökeihez, 
valamint a jegyzőhöz - önkormányzati 
feladatkörükbe tartozó témában - írásban 
interpellációt terjeszthetnek elő. 

 
 

 3. § 
 

A R. 27. §-a az alábbiak szerint módosul: 

„27. §   

(1) A képviselők az ülésen a 
polgármesterhez, az 
alpolgármesterekhez, a bizottságok 
elnökeihez, a tanácsnokokhoz, valamint a 
jegyzőhöz – önkormányzati 
feladatkörükbe tartozó témában – 
interpellációt terjeszthetnek elő. 

 
(2) Interpellációnak az az írásban kifejtett 

problémafelvetés tekinthető, amely szoros 
kapcsolatban áll az önkormányzat által 
ellátott feladatokkal, illetőleg valamely 
irányítása alatt álló szervezet tevékenységi 
körével. 

 

 (2) Interpellációnak az a problémafelvetés 
tekinthető, amely szoros kapcsolatban áll 
az önkormányzat által ellátott 
feladatokkal, illetőleg valamely 
irányítása alá tartozó szervezet 
tevékenységi körével, kivéve a jegyzői 
hatáskörbe utalt egyedi hatósági ügyeket. 
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(3) Az interpellációt legkésőbb 3 nappal az ülés 

előtt írásban, a polgármesternél kell 
benyújtani. Az interpellációnak tartalmaznia 
kell az interpelláció tárgyát és címzettjét, a 
tárggyal kapcsolatos tényeket, körülményeket 
és a választ igénylő kérdéseket. 

 

 (3) Amennyiben az interpellációt az 
interpelláló írásban kívánja benyújtani, 
azt legkésőbb 3 nappal a képviselő-
testület ülése előtt, a polgármesterhez 
kell eljuttatni. Az interpellációnak 
tartalmaznia kell az interpelláció tárgyát 
és címzettjét, a tárggyal kapcsolatos 
tényeket, körülményeket és a választ 
igénylő kérdést, kérdéseket. 
Az írásban benyújtott interpellációt a 
képviselőnek az ülésen kommentár 
nélkül fel kell olvasnia. 

 
(4) A beérkezett interpelláció(k)ról az ülésvezető 

napirend előtt tájékoztatást ad. Az 
interpelláció(k) előterjesztésére, valamint az 
arra adott válasz(ok) tárgyalására az egyéb 
napirendi pont előtt, külön napirendként 
kerül sor. 

 
(5) Az interpellációra az interpellált személy a 

testületi ülésen szóban azonnal válaszol, ha a 
válaszadás hosszabb vizsgálatot igényel az 
ülést követő 15 napon belül írásban kell 
válaszolni. Ez utóbbi esetben a választ 
minden képviselő részére meg kell küldeni, 
illetve a viszont-válaszra és a válasz 
elfogadásáról döntő szavazásra a testület 
következő ülésén kell lehetőséget biztosítani. 

 

 (4) Az interpelláció(k) előterjesztésére, 
valamint az arra adott válasz(ok) 
tárgyalására az egyéb napirendi pont 
előtt, külön napirendként kerül sor. 

 
(5) A szóban előterjesztett vagy az írásban 

benyújtott és felolvasott interpellációra 
az interpellált személy a testületi ülésen 
szóban válaszol. A szóbeli válasz után az 
interpelláló képviselőt legfeljebb 3 
perces viszont-válaszadási jog illeti meg, 
melynek végén nyilatkoznia kell arról, 
hogy a választ elfogadja vagy nem 
fogadja el. 

 

(6) Ha az interpelláció benyújtását követően 
annak napirendre tűzése legalább két testületi 
ülésen sorra került, de az interpelláló az 
üléseken nincs jelen, a második alkalommal a 
Képviselő-testület az írásos válasz alapján 
vita nélkül dönt. 

 

 (6) Ha a választ nem fogadja el, a Képviselő-
testület vita nélkül dönt. Amennyiben a 
Képviselő-testület a választ elutasítja, 
elrendeli az interpelláció tárgyának 
állandó vagy ad hoc bizottság általi 
részletes kivizsgálását, amelyben az 
interpelláló képviselő is részt vehet. A 
bizottság a Képviselő-testület következő 
ülésén előterjesztésben köteles 
beszámolni a vizsgálat eredményéről. 

 
(7) Az interpelláló képviselőt az írásbeli 

bejelentés mellett a szóbeli kiegészítés joga is 
megilleti, legfeljebb 2 perc időtartamban, az 
interpelláció bejelentésekor. 

 

 (7) Ha a válaszadás hosszabb vizsgálatot 
igényel, az ülést követő 15 napon belül, 
írásban kell a felvetett kérdésre 
válaszolni. Ez utóbbi esetben a választ 
minden képviselő részére meg kell 
küldeni, melyet a testület következő 
ülésén az interpelláltnak fel kell olvasnia. 
Ezt követően a viszont-válasz, majd a 
válasz elfogadásáról döntő szavazás 
következik. 
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(8) Az interpellációra adott szóbeli válasz 

elhangzása után az interpelláló képviselőt 
legfeljebb 2 perces viszont-válaszadási jog 
illeti meg, írásban kapott válasz esetén a 
Képviselő-testület következő ülésén.  

 

 (8) Ha az írásban benyújtott interpelláció 
tárgyalásakor az interpelláló első 
alkalommal nincs jelen, az interpelláció 
nem tárgyalható. 

(9) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról 
először az interpelláló képviselő nyilatkozik 
és ha azt nem fogadja el, a Képviselő-testület 
vita nélkül dönt. 
Amennyiben a Képviselő-testület a választ 
elutasítja, elrendeli az interpelláció tárgyának 
állandó vagy ad hoc bizottság általi részletes 
kivizsgálását, amelyben az interpelláló 
képviselő is részt vehet. A bizottság a 
Képviselő-testület következő ülésén 
előterjesztésben köteles beszámolni a 
vizsgálat eredményéről. 

 

 (9) Ha az interpelláció elhangzását, illetve 
írásbeli benyújtását követően annak 
napirendre tűzése legalább két testületi 
ülésen sorra került, de az interpelláló az 
üléseken nincs jelen, a második 
alkalommal a Képviselő-testület az írásos 
válasz alapján vita nélkül dönt. 

  (10) Ugyanazon vagy azonos tartalmú 
kérdésben – amennyiben a Képviselő-
testület az interpellációra adott választ 
elfogadta - újabb interpellációnak nincs 
helye. Az interpelláció azonosságáról – 
kétség esetén – a Képviselő-testület vita 
nélkül dönt.” 

 
28. § 

(3) A kérdésre adott válasz tekintetében a 27.§ 
(5) bekezdésében foglaltak az irányadók. Ha 
a válasz nem kielégítő, a képviselő a 27. §. 
(1) bekezdése szerint járhat el.  

 

 4. §  
 
A R. 28. § (3) bekezdésének első mondata az 
alábbiak szerint módosul: 
„28. § (3) A kérdésre adott válasz tekintetében a 
27. § (5) és (7) bekezdésének rendelkezéseit 
megfelelően alkalmazni kell. „ 
 

  5. §  
 

A R 31. § újabb, (3) bekezdéssel egészül ki: 
„31. § (3) Az önkormányzat adott évi 
költségvetésének tárgyalásakor a (2) bekezdésben 
meghatározott időtartam három alkalommal 4-4 
perc lehet. A hozzászóló előzetes jelzése esetén a 
12 perces időtartam összevonható.” 

 
52. § 

 
A képviselő:  

a) a Képviselő-testület ülésén a 
polgármestertől (alpolgármestertől), a 
jegyzőtől, a bizottság elnökétől 
önkormányzati ügyekben felvilágosítást 
kérhet, amelyre az ülésen – vagy 
legkésőbb tizenöt napon belül írásban – 
érdemi választ kell adni, 

 

 6. § 
 

A R. 52. § a) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„52. § A képviselő 

a) a Képviselő-testület ülésén a 
polgármestertől, az alpolgármesterektől, 
a bizottságok elnökeitől, a 
tanácsnokoktól és a jegyzőtől 
önkormányzati ügyekben felvilágosítást 
kérhet, amelyre az ülésen szóban – vagy 
legkésőbb 15 napon belül írásban – 
érdemi választ kell adni,” 
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1. számú melléklet
 
 
 

A Képviselő-testület tagjainak 
névsora 

 
Polgármester TÓTH MIHÁLY 

 
Az egyéni választókerületben megválasztott 

képviselők 

 7. § 
 

A R. 1. sz. melléklete az alábbiak szerint 
módosul: 
 „1. számú melléklet 

A Képviselő-testület tagjainak 
névsora 

 
Polgármester TÓTH MIHÁLY 

 
Az egyéni választókerületben megválasztott  

képviselők 
 

1. evk.  GLAVANOV MIKLÓS 
 2. evk.  ZUPKÓ JÁNOS 
 3. evk.  TAKÁCS JÓZSEF 
 4. evk.  OROSZ FERENC 
 5. evk.  BALOGH ILONA 
 6. evk.  NÉMETH SZILÁRD 
 7. evk.  ZANATI BÉLA 
 8. evk.  DR. GULYÁS GÁBOR 
 9. evk.  ÁBEL ATTILA 
10. evk.  DR. KISS B. MIHÁLY 
11.evk.  PODOLÁK SÁNDOR 
12.evk.  DOBÁK ISTVÁN 
13.evk.  HORVÁTH GYULA 
14.evk.  POLYÁKNÉ HAJAS ILONA 
15.evk.  GERGELY ISTVÁN 
16.evk.  BÁTKY ENDRE 
17.evk.  BORKA-SZÁSZ TAMÁS 

 1. evk.  GLAVANOV MIKLÓS 
 2. evk.  ZUPKÓ JÁNOS 
 3. evk.  TAKÁCS JÓZSEF 
 4. evk.  OROSZ FERENC 
 5. evk.  BALOGH ILONA 
 6. evk.  NÉMETH SZILÁRD 
 7. evk.  ZANATI BÉLA 
 8. evk.  DR. GULYÁS GÁBOR 
 9. evk.  ÁBEL ATTILA 
10. evk.  DR. KISS B. MIHÁLY 
11.evk.  PODOLÁK SÁNDOR 
12.evk.  DOBÁK ISTVÁN 
13.evk.  HORVÁTH GYULA 
14.evk.  POLYÁKNÉ HAJAS ILONA 
15.evk.  GERGELY ISTVÁN 
16.evk.  BÁTKY ENDRE 
17.evk.  BORKA-SZÁSZ TAMÁS 

A listán mandátumhoz jutott képviselők 
 
DR. BORSÁNY GYÖRGY 
BARTHA KÁROLY 
KÁL KÁROLY 
GÓCZA DÁNIEL 
VINCZE MIKLÓS 
SZUHAI ERIKA 
MOROVIK ATTILA 
GÁRDAY BALÁZS 
BORBÉLY LÉNÁRD LÁSZLÓ 
BALOGH ERNŐ 
TÓTH JÁNOS 

 A listán mandátumhoz jutott képviselők 
 
DR. BORSÁNY GYÖRGY 
BARTHA KÁROLY 
KÁL KÁROLY 
MARTIN KRISZTIÁN 
VINCZE MIKLÓS 
SZUHAI ERIKA 
MOROVIK ATTILA 
GÁRDAY BALÁZS 
BORBÉLY LÉNÁRD LÁSZLÓ 
BALOGH ERNŐ 
TÓTH JÁNOS” 

 
 

1. … 
 

A munkatervben nem szereplő napirendi pont 
címét, tartalmát és a megtárgyalás indokát a 
polgármesterhez legkésőbb a Képviselő-testületi 
ülés előtti 26. napon kell bejelenteni.  

 

 8. §  
 
(1) A R. 3. sz. melléklete 1. pontjának 3. mondata 
az alábbiak szerint módosul: 
„A munkatervben nem szereplő napirendi pont 
címét, tartalmát és a megtárgyalás indokát a 
polgármesterhez legkésőbb a Képviselő-testületi 
ülés előtti 24. napon kell bejelenteni.” 
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5. Az ülés meghívóját, illetve az 

előterjesztéseket az SZMSZ 15. § (3) és (4) 
bekezdése szerint kell megküldeni az 
érdekelteknek. A testületi meghívó és az 
előterjesztések honlapon (www.csepel.hu 
és www.budapest21.hu) történő 
megjelentetésének legkésőbbi időpontja az 
aktuális ülés előtti 14. nap.  

 

  (2) A R. 3. sz. melléklete 5. pontjának első 
bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„ Az ülés meghívóját, illetve az előterjesztéseket 
az SZMSZ 15. § (3) és (4) bekezdése szerint kell 
megküldeni az érdekelteknek. A testületi 
meghívó és az előterjesztések honlapon 
(www.csepel.hu és www.budapest21.hu) történő 
megjelentetésének legkésőbbi időpontja az 
aktuális ülés előtti 20. nap.” 

 
6. Az SZMSZ 24. § (2) bekezdése szerint 
sürgősségi javaslat megtételére jogosultak a 
javaslatot a Képviselő-testület ülését megelőző 
csütörtökön 16:00 óráig írásban (papíron) – a 
sürgősség indokainak megjelölésével – 
nyújthatják be a polgármesternél. 

 (3) A R. 3. sz. melléklete 6. pontjának első 
mondata az alábbiak szerint módosul: 
„Az SzMSz 24. § (2) bekezdése szerint 
sürgősségi javaslat megtételére jogosultak a 
javaslatot a Képviselő-testület ülését megelőző 
hétfőn 16:00 óráig írásban (papíron) – a 
sürgősség indokainak megjelölésével – 
nyújthatják be a polgármesternél.” 
 

 
 
 Az egységes Polgármesteri Hivatal belső 
felépítése; 
A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti. 

 
Jegyző, aljegyző 

o minőségügyi vezető 
o jogtanácsos 
o belső ellenőrök 

 

 9. § 
 

(1) A R. 6. sz. melléklete 8. pontjának Az 
egységes Polgármesteri Hivatal belső felépítése 
című fejezete az alábbiak szerint módosul: 
„A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti. 
 Jegyző, aljegyző 

 jogtanácsos 
 belső ellenőrök 

 

Az ágazatonkénti felosztású szervezeti 
egységek és belső tagozódásuk: 
 
I.) Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport 

Ágazat 
            - Gazdasági és Személyügyi Csoport 

Közoktatási Iroda 
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Iroda 

 
II.) Szociális és Egészségügyi Ágazat 

Szociális Iroda  
Gyámügyi Iroda  

 
III.) Városgazdálkodási Ágazat 

Városgazdálkodási Iroda  
Adóügyi Iroda 

 

 Az ágazatonkénti felosztású szervezeti 
egységek és belső tagozódásuk: 
 
I.) Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport 

Ágazat 
 - Gazdasági és Személyügyi Csoport 

Közoktatási Iroda 
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Iroda 

 
II.) Szociális és Egészségügyi Ágazat  
 Szociális Iroda 
 Gyámügyi Iroda 
 
III.) Városgazdálkodási Ágazat 
 Városgazdálkodási Iroda 
 Adóügyi Iroda 

 

http://www.csepel.hu/
http://www.budapest21.hu/
http://www.csepel.hu/
http://www.budapest21.hu/
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IV.) Humánpolitikai és Üzemeltetési Ágazat 

- humánpolitikai ügyintéző 
Szervezési Iroda 
Informatikai Iroda 
Hivatal Üzemeltetési Csoport 

 
V.) Igazgatási Ágazat  

-  jogi ügyintéző 
-  közbeszerzési ügyintéző 
Igazgatási Iroda  
- Általános Igazgatási Csoport 
- Anyakönyvi Csoport 
- Kereskedelmi Csoport 
- Iktató Csoport 
Ügyfélszolgálati és Okmány Iroda 
- Okmány Csoport 
- Ügyfélszolgálati Csoport 

 
Városépítési Iroda 
- Építéshatósági Csoport 
- Környezetvédelmi Csoport 

 

 IV.) Humánpolitikai és Üzemeltetési 
Ágazat 
 - humánpolitikai ügyintéző 
 Szervezési Iroda 
 Informatikai Iroda 
 Hivatal Üzemeltetési Csoport 
 
V.) Igazgatási Ágazat 
 - jogi ügyintéző 
 - közbeszerzési ügyintéző 
 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 tisztségviselői irányítással:

 
1.) Városrendezési Iroda 
2.) Politikai tanácsadók, főtanácsadók  
3.) Protokoll és nemzetközi ügyek ügyintézője  
4.) Közrend- és közbiztonsági ügyintéző  

 

 Az ágazatonkénti felosztású szervezeti 
egységeken kívüli irodák, munkatársak 
közvetlen választott tisztségviselői irányítással:
 
1.) Főépítész 
2.) Városrendezési Iroda 
 - Környezetvédelmi Csoport 
2.) Politikai főtanácsadók, tanácsadók 
3.) Protokoll és nemzetközi ügyek intézője 
4.) Közrend-és közbiztonsági ügyintéző 
 

Speciális jogállású szervezeti egység, 
munkáltatói jogkört a jegyző gyakorolja: 

 
Gyámhivatal (szakmailag önálló irodai 
jogállással) 

 

 Speciális jogállású szervezeti egység, a 
munkáltatói jogkört a jegyző gyakorolja: 
 
Gyámhivatal (szakmailag önálló irodai 
jogállással) 
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f./ Főépítész 
 
Városrendezési Iroda  
az iroda valamennyi munkatársa, akik 
közbeszerzési eljárásban közreműködnek, illetve 
pénzeszközök felhasználásával összefüggő 
tevékenységet folytatnak. 
 
g./ Gyámhivatal 
hivatalvezető és valamennyi munkatársa, akik 
feladat ellátásuk során a 2004. évi CXL. tv. 
szabályai szerint járnak el. 
 
h./ Politikai tanácsadók és főtanácsadók 
akik közbeszerzési eljárásban közreműködnek, 
illetve pénzeszközök felhasználásával összefüggő 
tevékenységet folytatnak. 
 

 

 (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 irodavezető és az iroda valamennyi 
munkatársa, akik közbeszerzési 
eljárásban közreműködnek, illetve 
pénzeszközök felhasználásával 
összefüggő tevékenységet folytatnak, 
továbbá akik feladatellátásuk során a 
2004. évi CXL. tv. szabályai szerint 
járnak el.” 

 

  10. § 
 

Ez a rendelet a - 8. § (2) bekezdés kivételével 
- kihirdetése napján lép hatályba. A 8. § (2) 
bekezdése 2008. szeptember 1-jén lép 
hatályba.  
 
 Tóth Mihály  dr. Szeles Gábor 
 polgármester       j e g y z ő 
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