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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló, többször módosított10/2007. (III. 26.) Kt. sz. rendelet előző módosítása 
kapcsán az SzMSz munkacsoport néhány olyan változtatási javaslatot tárgyalt meg, melyek  a 
Képviselő-testület működése során merültek föl, illetve jogszabály módosítás miatt váltak 
szükségessé. 
A mellékelt rendelet tervezetben a munkacsoport által megvitatott módosításokat terjesztem 
elfogadásra a testület elé. 
  
 
Budapest, 2009. október 7. 
 
 
 
         Dr. Borsány György 
        az SzMSz munkacsoport elnöke  
 
 
 
Rendeletalkotási javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 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 ……./2009.  (X.20.) 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. 14. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(3) Az alakuló ülésen, továbbá a későbbiekben is az eskütételre/fogadalom tételére 
kötelezettek részéről elhangzó eskü szövege: 
„Én……(név)……esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat Budapest XXI. 
Kerület, Csepel fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem. 
(Az esküt tevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 

2. § 
 

A R. 16. §-a új (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) Ha a Képviselő-testület rendes ülésén valamennyi elfogadott napirendi pontot 17:00 
óráig nem lehet megtárgyalni, akkor az ülésvezető mérlegelése szerint vagy még ugyanazon a 
napon tovább folytatódik a Képviselő-testület ülése, vagy az ülésvezető által meghatározott 
másik napon kerül sor az ülés folytatására. 
Ha az ülés folytatására egy másik napon kerül sor, a folytatólagos ülés napirendjei a rendes 
ülésen idő hiányában nem tárgyalt napirendek lehetnek, a rendes ülésen elfogadott sorrend 
szerint. Ettől eltérni kizárólag minősített többségű szavazati aránnyal lehet. „ 
 

3. § 
 

A R. 18. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(1) A Képviselő-testület ülése nyilvános, azon bármely állampolgár szabadon részt vehet és a 
napirendhez kapcsolódóan – amennyiben a napirend előtt az ülésvezető által felteendő 
kérdésére  ezt jelzi - 2 percben felszólalhat.” 
 

4. § 
 

A R. 20. § (1) bekezdése az alábbiak szerint  módosul: 
 
„(1) A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a jegyző, a kisebbségi szószóló, az 
önkormányzat megbízott könyvvizsgálója, a kerület országgyűlési képviselői, továbbá 
meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt.” 
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5. §  
 

A R. 25. §-a új (6) és (7) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (6), (7) és (8) bekezdés 
számozása (8), (9) és (10)-re változik: 
 
„(6) Előterjesztést több képviselő közösen is benyújthat. Ebben az esetben un. kijelölt 
előterjesztőt is meg kell jelölniük, aki az előterjesztéssel kapcsolatos, a R.  3. sz. mellékletében 
leírt feladatok elvégzéséért felelős, továbbá képviseli az előterjesztésben foglaltakat a 
bizottsági és a Képviselő-testületi üléseken. 
 
(7) Ahol a R. előterjesztőt említ, azon kijelölt előterjesztőt is érteni kell.” 
 

6. §  
 

A R. 26. §-a új e) ponttal egészül ki, a jelenlegi e), f), g), h), i) pontok f), g), h), i), j) pontokra 
változnak: 
 
„e) a napirendi pont megnyitásakor felteszi a kérdést, hogy a jelenlévő hallgatóság közül 
kíván-e valaki az adott napirendi ponthoz felszólalni” 
 

7. § 
 

A R. 28. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(3) A kérdésre adott válasz tekintetében a 27. §  (5), (6) és (7) bekezdésének rendelkezéseit 
megfelelően alkalmazni kell.” 
 

8. § 
 

A R. 29. §-a az alábbiak szerint módosul, illetve kiegészül: 
 
„(1) A napirend tárgyalásának menetével, az ülés vezetésével vagy a szavazás rendjével 
kapcsolatos és az éppen tárgyalt napirendi pontot érintő, ún.: „ügyrendi” kérdésben bármelyik 
képviselő az ülésvezető határozathozatalra történő felszólítása (a szavazás megkezdése) előtt 
egy alkalommal 2 percre szót kérhet. Az ügyrendi felszólalás ügyrendi hozzászólás vagy 
ügyrendi javaslat lehet. 
 
(2) Az ügyrendi hozzászólás olyan, a Képviselő-testület működésével, az ülés rendjével 
kapcsolatos, a tárgyalt napirendi pont tartalmát nem érintő, esetleg az ülésvezető intézkedését 
igénylő észrevétel, amelyről a Képviselő-testületnek döntenie nem szükséges. 
 
(3) Az ügyrendi javaslat a Képviselő-testület ülésének vezetésével, az ülés rendjével 
összefüggő, a tárgyalt napirendi pont tartalmát nem érintő, de döntést igénylő eljárási 
kérdésre vonatkozó javaslat. Az ügyrendi javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű 
többséggel határoz. 
 
(4) Azt, hogy az ügyrendi felszólalás ügyrendi hozzászólás vagy ügyrendi javaslat, a 
hozzászólásra jelentkező képviselő határozza meg. Vita esetén az ülésvezető dönt. 
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(5) Ha az ülésvezető él a 26. § f) pontjában biztosított jogosítványával és a hosszúra nyúlt vita 
lezárása érdekében indítványozza a hozzászólások időtartamának korlátozását vagy a vita 
lezárásáról születik döntés, a javaslat elhangzása előtt szólásra jelentkezett képviselők 
legfeljebb 2 perc időtartamban kaphatnak szót.” 
 

9. § 
 

A R. 36. §-a új (3) és (4) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (3), (4), (5) bekezdés számozása 
(5), (6), (7) – re változik. 
 
„(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó kinevezési, megbízási ügy 
tárgyalása során valamennyi képviselő csupán egy szavazattal rendelkezik. Ha több jelölt 
szerepel az előterjesztésben, közülük az a személy kaphat kinevezést, illetve megbízást, aki a 
nevek alapján ABC rendben előterjesztett sorrend szerint történő szavazáskor a minősített 
többségű szavazatot először megkapja.  
    
(4) Kitüntetési ügyek tárgyalásakor, ha több jelölt szerepel az előterjesztésben, az előterjesztő 
által meghatározott sorrendben valamennyi jelöltről szavaz a Képviselő-testület. A jelöltek 
közül azok válnak kedvezményezetté, akik a minősített többséget legnagyobb számmal 
meghaladó számú szavazatot kapnak a szavazás eredményeként. 
A kedvezményezettek száma az adható kitüntetések számához igazodik. 
Ha a szavazás eredményeként több kedvezményezett van, mint amennyi kitüntetés kiadható, 
akkor az azonos számú szavazatot kapott jelöltekről új szavazást kell tartani. A szavazás 
sorrendje az eredeti sorrend szerinti. Az ismételt szavazás során kedvezményezett az a jelölt 
lesz, aki a minősített többséget nagyobb mértékben meghaladó számú szavazatot kapta.” 
 

10. § 
 

A R. 43. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(8) A bizottsági ülések napirendjeit a www.csepel.hu honlapon és a Csepel Portálon is meg 
kell jelentetni legkésőbb a bizottsági ülést megelőző 4. munkanapon.” 
 

11. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
a R. módosításáról szóló 
a) 33/2007. (IX.25.) Kt. számú rendelet, 
b) 43/2007. (XII.18.) Kt.sz. rendelet, 
c) 17/2008. (VI. 12.) Kt.sz. rendelet, 
d) 7/2009. (II. 19.) Kt.sz. rendelet, 
e) 8/2009. (III. 19.) Kt.sz. rendelet, 
f) 21/2009. (VI. 18.) Kt.sz. rendelet és 
g) 26/2009.(IX.22.) Kt.sz. rendelet. 
 
(2) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
  

Tóth Mihály       dr. Szeles Gábor 
           polgármester            j e g y z ő

http://www.csepel.hu/


 
RENDELET TERVEZET 

A Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló, többször 

módosított 10/2007. (III. 26.) Kt.sz. 
rendelete 

 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 

 
 

14. § 
 
 
 
 
(3) Az alakuló ülésen elhangzó eskü szövege: 
 „Én ………….. esküszöm, hogy hazámhoz, a 

Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű 
leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos 
jogszabályokat megtartom; az állami és 
szolgálati titkot megőrzöm; 
megbízatásomhoz híven pártatlanul, 
lelkiismeretesen járok el és a legjobb 
tudásom szerint minden igyekezetemmel 
Csepel javát szolgálom.” Az esküt tevő 
meggyőződése szerint: „Isten engem úgy 
segéljen”  

 

  
1. § 
 

A R. 14. § (3) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
 
„(3) Az alakuló ülésen, továbbá a későbbiekben is 
az eskütételre/fogadalom tételére kötelezettek 
részéről elhangzó eskü szövege: 
„Én……(név)……esküszöm, hogy hazámhoz, a 
Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt 
a többi jogszabállyal együtt megtartom és 
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot 
megőrzöm; (a tisztség megnevezése) tisztségemből 
eredő feladataimat Budapest XXI. Kerület, Csepel 
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány 
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem. 
(Az esküt tevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 

A képviselő-testület rendkívüli ülése 
 

16. § 
 

 

  
2. § 
 

A R. 16. §-a új (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) Ha a Képviselő-testület rendes ülésén 
valamennyi elfogadott napirendi pontot 17:00 
óráig nem lehet megtárgyalni, akkor az ülésvezető 
mérlegelése szerint vagy még ugyanazon a napon 
tovább folytatódik a Képviselő-testület ülése, vagy 
az ülésvezető által meghatározott másik napon 
kerül sor az ülés folytatására. 
Ha az ülés folytatására egy másik napon kerül sor, 
a folytatólagos ülés napirendjei a rendes ülésen 
idő hiányában nem tárgyalt napirendek lehetnek, a 
rendes ülésen elfogadott sorrend szerint. Ettől 
eltérni kizárólag minősített többségű szavazati 
aránnyal lehet. „ 
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A Képviselő-testület ülésének lefolyása 
 

18. § 
 

(1) A Képviselő-testület ülése nyilvános, azon 
bármely állampolgár szabadon részt vehet és 
képviselői indítványra  a napirendhez 
kapcsolódóan, a Képviselő-testület egyszerű 
többségű döntésével 2 percben felszólalhat. 

 

  
3. § 
 

A R. 18. § (1) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
 
„(1) A Képviselő-testület ülése nyilvános, azon 
bármely állampolgár szabadon részt vehet és a 
napirendhez kapcsolódóan – amennyiben a 
napirend előtt az ülésvezető által felteendő 
kérdésére  ezt jelzi - 2 percben felszólalhat.” 
 

 
A Képviselő-testület zárt ülése 

 
20. § 

 
(1) A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a 

jegyző, a helyi kisebbségi önkormányzatok 
képviselő-testületének elnökei, az 
önkormányzat megbízott könyvvizsgálója, 
továbbá meghívása esetén az érintett és a 
szakértő vesz részt. 

 
 

  
4. § 
 

A R. 20. § (1) bekezdése az alábbiak szerint  
módosul: 
 
„(1) A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a 
jegyző, a kisebbségi szószóló, az önkormányzat 
megbízott könyvvizsgálója, a kerület 
országgyűlési képviselői, továbbá meghívása 
esetén az érintett és a szakértő vesz részt.” 
 
 

 
Az előterjesztés és a képviselői indítvány 

 
25. § 

 
 
 
 
 
(6) Képviselői indítványt a képviselő, illetve a 

képviselőcsoport nevében annak vezetője 
vagy helyettese tehet. 

 
(7) Az indítványnak tartalmaznia kell az 

indítványt benyújtó személy nevét és 
aláírását, az indítvány tárgyát és szövegét, 
valamint az érintett bizottságok véleményét. 

 
(8) Az előterjesztések elkészítésének és az 

indítvány előterjesztésének rendjét e rendelet 
melléklete tartalmazza. 

 

  
5. §  
 

A R. 25. §-a új (6) és (7) bekezdéssel egészül ki, a 
jelenlegi (6), (7) és (8) bekezdés számozása (8), 
(9) és (10)-re változik: 
 
„(6) Előterjesztést több képviselő közösen is 
benyújthat. Ebben az esetben un. kijelölt 
előterjesztőt is meg kell jelölniük, aki az 
előterjesztéssel kapcsolatos, a R.  3. sz. 
mellékletében leírt feladatok elvégzéséért felelős, 
továbbá képviseli az előterjesztésben foglaltakat a 
bizottsági és a Képviselő-testületi üléseken. 
 
(7) Ahol a R. előterjesztőt említ, azon kijelölt 
előterjesztőt is érteni kell.” 
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A Képviselő-testület ülésének vezetése 
 

26. § 
 
 

e) a hosszúra nyúlt vita lezárása érdekében 
indítványozza a hozzászólások 
időtartamának korlátozását vagy a vita 
lezárását, 

f) hozzászóláskor megadja, megtagadja, 
illetve megvonja a szót a jelenlévők 
bármelyike tekintetében, 

g) figyelmezteti a hozzászólót, ha 
mondanivalója eltér a tárgyalt témától; a 
figyelmeztetés eredménytelensége esetén 
megvonja a szót, aminek 
következményeként az illető személy 
ugyanazon ügyben ismételten nem 
szólalhat fel, 

h)  tárgyalási szünetet rendelhet el a 
tanácskozás folytatását akadályozó 
körülmény felmerülésekor, illetve a 
képviselőcsoport vezetőjének kérésére az 
ülést meghatározott időre 
félbeszakíthatja, vagy berekesztheti;  

i) biztosítja az ülés zavartalan rendjét, 
rendreutasíthatja vagy - ismételt 
figyelmeztetés után - kiutasíthatja azt, aki 
az ülésen méltatlan magatartást tanúsít. 

 

  
6. §  
 

A R. 26. §-a új e) ponttal egészül ki, a jelenlegi e), 
f), g), h), i) pontok f), g), h), i), j) pontokra 
változnak: 
 
„e) a napirendi pont megnyitásakor felteszi a 
kérdést, hogy a jelenlévő hallgatóság közül kíván-
e valaki az adott napirendi ponthoz felszólalni” 
 

28. § 
 
(3) A kérdésre adott válasz tekintetében a 27. §  

(5) és (7) bekezdésének rendelkezéseit 
megfelelően alkalmazni kell. 

 
 

  
7. § 
 

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

 
 
 

29. § 
 

(1) A napirend tárgyalásával vagy a szavazás 
rendjével kapcsolatos és az éppen tárgyalt 
napirendi pontot érintő, ún.: "ügyrendi" 
kérdésben bármelyik képviselő az ülésvezető 
határozathozatalra történő felszólítása (a 
szavazás megkezdése) előtt egy alkalommal 
2 percre szót kérhet és javaslatot tehet.  

 

  
8. § 
 

A R. 29. §-a az alábbiak szerint módosul, illetve 
kiegészül: 
 
„(1) A napirend tárgyalásának menetével, az ülés 
vezetésével vagy a szavazás rendjével kapcsolatos 
és az éppen tárgyalt napirendi pontot érintő, ún.: 
„ügyrendi” kérdésben bármelyik képviselő az 
ülésvezető határozathozatalra történő felszólítása 
(a szavazás megkezdése) előtt egy alkalommal 2 
percre szót kérhet. Az ügyrendi felszólalás 
ügyrendi hozzászólás vagy ügyrendi javaslat lehet.
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(2) Az ügyrendi kérdés feltevésénél a 
jelentkezésnél "ügyrendi" jelzéssel kell a 
kérdés minőségét jelölni. Az ügyrendi 
javaslatról a Képviselő-testületnek vita nélkül 
kell határoznia. 

 

 (2) Az ügyrendi hozzászólás olyan, a Képviselő-
testület működésével, az ülés rendjével 
kapcsolatos, a tárgyalt napirendi pont tartalmát 
nem érintő, esetleg az ülésvezető intézkedését 
igénylő észrevétel, amelyről a Képviselő-
testületnek döntenie nem szükséges. 
 
(3) Az ügyrendi javaslat a Képviselő-testület 
ülésének vezetésével, az ülés rendjével összefüggő, 
a tárgyalt napirendi pont tartalmát nem érintő, de 
döntést igénylő eljárási kérdésre vonatkozó 
javaslat. Az ügyrendi javaslatról a Képviselő-
testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz. 
 

  (4) Azt, hogy az ügyrendi felszólalás ügyrendi 
hozzászólás vagy ügyrendi javaslat, a 
hozzászólásra jelentkező képviselő határozza meg. 
Vita esetén az ülésvezető dönt. 
 
(5) Ha az ülésvezető él a 26. § f) pontjában 
biztosított jogosítványával és a hosszúra nyúlt vita 
lezárása érdekében indítványozza a hozzászólások 
időtartamának korlátozását vagy a vita 
lezárásáról születik döntés, a javaslat elhangzása 
előtt szólásra jelentkezett képviselők legfeljebb 2 
perc időtartamban kaphatnak szót.” 
 

 
36. § 

 
 
 
(3) A Képviselő-testület számozott határozata 

tartalmazza a testület döntését szó szerinti 
megfogalmazásban, valamint a végrehajtás 
határidejét és a végrehajtásért felelős 
megnevezését. 

 
(4) A bonyolultabb, több módosító indítványt 

tartalmazó előterjesztés, valamint a szóban 
tett határozati javaslat szó szerinti 
megfogalmazásának idejére az ülésvezető az 
ülést felfüggesztheti. 

 

  
9. § 
 

A R. 36. §-a új (3) és (4) bekezdéssel egészül ki, a 
jelenlegi (3), (4), (5) bekezdés számozása (5), (6), 
(7) – re változik. 
 
„(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe 
tartozó kinevezési, megbízási ügy tárgyalása során 
valamennyi képviselő csupán egy szavazattal 
rendelkezik. Ha több jelölt szerepel az 
előterjesztésben, közülük az a személy kaphat 
kinevezést, illetve megbízást, aki a nevek alapján 
ABC rendben előterjesztett sorrend szerint történő 
szavazáskor a minősített többségű szavazatot 
először megkapja.     
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(5) A Képviselő-testület számozott 
határozatainak a végrehajtását a jegyző 
folyamatosan ellenőrizteti és a végrehajtási 
határidőkről a lejárat előtt legkésőbb 20 
nappal a felelőst írásban értesíti. 

 

 (4) Kitüntetési ügyek tárgyalásakor, ha több jelölt 
szerepel az előterjesztésben, az előterjesztő által 
meghatározott sorrendben valamennyi jelöltről 
szavaz a Képviselő-testület. A jelöltek közül azok 
válnak kedvezményezetté, akik a minősített 
többséget legnagyobb számmal meghaladó számú 
szavazatot kapnak a szavazás eredményeként. 
A kedvezményezettek száma az adható kitüntetések 
számához igazodik. 
Ha a szavazás eredményeként több 
kedvezményezett van, mint amennyi kitüntetés 
kiadható, akkor az azonos számú szavazatot kapott 
jelöltekről új szavazást kell tartani. A szavazás 
sorrendje az eredeti sorrend szerinti. Az ismételt 
szavazás során kedvezményezett az a jelölt lesz, 
aki a minősített többséget nagyobb mértékben 
meghaladó számú szavazatot kapta.” 
 

43. § 
 

 

 

(8) A bizottsági ülések napirendjeit a 
www.csepel.hu honlapon és a Csepel  
Portálon is meg kell jelentetni a bizottsági 
ülést megelőző 4 nappal. 

 

  
10. § 
 

A R. 43. § (8) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
 
„(8) A bizottsági ülések napirendjeit a 
www.csepel.hu honlapon és a Csepel Portálon is 
meg kell jelentetni legkésőbb a bizottsági ülést 
megelőző 4. munkanapon.” 
 
 

  11. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 
módosításáról szóló 
a) 33/2007. (IX.25.) Kt. számú rendelet, 
b) 43/2007. (XII.18.) Kt.sz. rendelet, 
c) 17/2008. (VI. 12.) Kt.sz. rendelet, 
d) 7/2009. (II. 19.) Kt.sz. rendelet, 
e) 8/2009. (III. 19.) Kt.sz. rendelet, 
f) 21/2009. (VI. 18.) Kt.sz. rendelet és 
g) 26/2009.(IX.22.) Kt.sz. rendelet. 
 
(2) E rendelet a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 

   
 

Tóth Mihály                Dr. Szeles Gábor 
 polgármester                       jegyző 
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