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 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselői mandátumok kiosztásával megalakult új képviselő-testületnek több olyan 
feladata van, amely a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosítását igényli. E 
feladatok az alábbiak: 
1. Az alpolgármester/ek megválasztása, feladataik meghatározása; 
2. A bizottságok számának, összetételének meghatározása, elnökeik, alelnökeik, tagjaik 
megválasztása; 
3. A tanácsnokok megválasztása; 
4. A képviselő-testület létszámának és összetételének megváltozásával összefüggő néhány 
rendeleti szakasz, illetve melléklet módosítása. 
 
A fenti döntések meghozatalához a következő javaslatokat teszem: 
 
Ad 1. A 2. napirendi pontban a Képviselő-testület – javaslatomra - alpolgármestereket 
választott. Ennek megfelelően módosítani szükséges az SZMSZ 49. § (1) bekezdését, 
valamint a jövőben módosítást igényel az SZMSZ 5. sz. függeléke, melyben az 
alpolgármesterek munkaköri leírása szerepel azon feladatkörök felsorolásával, amelyeket 
ellátnak.  
 
Ad 2.  Az SZMSZ 41. §-ában van felsorolva a korábbi képviselő-testület által létrehozott 6 
bizottság. A gazdasági helyzetre és a költséghatékonyságra figyelemmel javaslom, hogy 
ezúttal a képviselő-testület az alábbi 4 bizottságot hozza létre: 

- Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság  
- Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság (feladatkörébe tartozik a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 22. § (3) bekezdése szerint a 
vagyonnyilatkozatok vizsgálatának elvégzése; a helyi önkormányzati képviselők 
jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § (2) bekezdése 
szerint az összeférhetetlenségi kezdeményezések kivizsgálása és a 10/A. § (3) 
bekezdése alapján a polgármesteri és a képviselői vagyonnyilatkozatok 
nyilvántartása, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és 
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § 
(4) bekezdésében meghatározottak szerint a polgármester illetményének emelésére 
történő javaslattétel kidolgozása és előterjesztése.) 

- Fenntartható Fejlődés Bizottsága  
- Humánerőforrás Bizottság  
 

A bizottságok részére átadott képviselő-testületi hatáskörök gyakorlását – néhány kivétellel -  
javaslom visszavonni és a jövőben a képviselő-testület saját hatáskörében intézni. Az SZMSZ 
mellékleteinek módosítását ennek megfelelően el kell végezni. 
A bizottságok létszámát az Ötv-ben szabályozottaknak megfelelően oly módon javaslom 
megállapítani, hogy a választott képviselők száma meghaladja a nem képviselő tagok számát. 
A bizottsági tagok megválasztásához a szükséges egyeztetéseket lefolytattuk. A demokratikus 
elveket szem előtt tartva, a csepeli választók akaratát tükrözve lett összeállítva a bizottsági 
struktúra az arányok figyelembe vételével.  
 
Az SZMSZ 2. sz. melléklete tartalmazza a bizottságok tagjainak felsorolását, ezért ez a 
melléklet a képviselő-testület döntésének megfelelően módosul. 
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Ad 3. Az előző időszakban a képviselő-testület egy-egy feladat, feladatkör ellátásának 
felügyeletére 6 tanácsnokot választott. A tanácsnokok felsorolását az SZMSZ 4. számú 
melléklete tartalmazza, ennek módosítása szükséges, mivel az elkövetkező önkormányzati 
ciklusra az alábbiak szerinti feladatkörök felügyeletére 5 tanácsnok megválasztását 
kezdeményezem, amely szintén az olcsóbb és takarékosabb működést biztosítja. 
 
TANÁCSNOKOK 
Fejlesztési tanácsnok:     Reznicsek Zoltán 
Idősügyi tanácsnok:     Noé László 
Ifjúsági tanácsnok:     Kováts Dániel 
Informatikai tanácsnok:    Gárday Balázs 
Környezet-és természetvédelmi tanácsnok:   …………………………… 
 
A tanácsnokok által felügyelt önkormányzati feladatkörök részletezését szintén az SZMSZ 4. 
számú melléklete tartalmazza, ennek módosítása, esetleges kibővítése válik szükségessé. 
 
Ad 4. A képviselő-testület létszáma az Országgyűlés döntése alapján csökkent 20+1 
(polgármester) főre, összetételét tekintve módosult. Ennek az SZMSZ-ben történő 
rögzítéséhez szükséges a 10. § (1) bekezdésének, a 21. §, a 36. § (2), valamint az 1. számú 
melléklet (A Képviselő-testület tagjainak névsora) módosítása. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény 62. § (5) 
bekezdése szerint a képviselő-testületek az alakuló ülésüket követő fél éven belül 
felülvizsgálják, megalkotják a szervezeti és működési szabályzatukat. 
A jelen javaslat megtételekor figyelemmel voltam néhány olyan egyszerű módosításra is, 
melyet a mai napon megtárgyalhatunk és elfogadhatunk. A későbbiekben el kell az SZMSZ 
áttekintését és módosítását kezdeni.  
 
Kérem, hogy a fenti döntések meghozatalához az alábbi határozati javaslatokat fogadják el, 
illetve az SZMSZ módosításához szükséges rendeletet alkossák meg! 
 
Budapest, 2010. október 8. 
 
 
         Németh Szilárd 
           polgármester 
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Határozati javaslat: 
 
 
1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
alábbi bizottságokat hozza létre: 

Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság  
 Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság 

Fenntartható Fejlődés Bizottsága  
Humánerőforrás Bizottság  

 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős:  Németh Szilárd  

polgármester 
előkészítésért: dr. Szeles Gábor 
  jegyző 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges.  
 
 
2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság  
Elnökévé    ……………………………………-t 
Alelnökévé    ……………………………………-t 
Tagjává /képviselő tagok/ Makray Barbarát 
     Gárday Balázst 
     Kováts Dánielt 
     Zupkó Jánost 
 /nem képviselő tagok/  …………………………………….-t 
     Pintér Józsefnét 
     Kiss Ferencnét 
m e g v á l a s z t j a. 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges.  

 
 

3. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság  
Elnökévé    Balogh Ernőt     
Alelnökévé    Bercsik Károlyt 
Tagjává /képviselő tagok/ …………………………………..-t 
     Reznicsek Zoltánt 
   /nem képviselő tagok/ dr. Tokár Tamást 
     Felkainé dr. Klinghammer Júliát 
     Dr. Várkonyi Gergelyt 
m e g v á l a s z t j a. 
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Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős:  Németh Szilárd 

polgármester 
előkészítésért: dr. Szeles Gábor 
  jegyző 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges. 
 
 
4. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Fenntartható Fejlődés Bizottsága  
Elnökévé    Zupkó Jánost     
Alelnökévé    …………………………..-t     
Tagjává /képviselő tagok/ …………………………..-t 
     Reznicsek Zoltánt 
     Noé Lászlót 
     Gárday Balázst 
 /nem képviselő tagok/  Bátky Endrét 
     Nagy Lászlót 
     Kuti Balázst 
      
m e g v á l a s z t j a. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős:  Németh Szilárd 

polgármester 
előkészítésért: dr. Szeles Gábor 
  jegyző 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges.  
 
 
5. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Humánerőforrás Bizottság  
Elnökévé    Szuhai Erikát     
Alelnökévé    Czibulyáné Szonday Szilviát 
Tagjává /képviselő tagok/ …………………………………-t 
     …………………………………-t 
     …………………………………-t 
     Kováts Dánielt 
     Balogh Ernőt 
 /nem képviselő tagok/  Horváth Gyulát 
     …………………………………-t 

Juhász Katalint 
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     Boross Adriennét 
     Dr. Siklósy Ferencet 
     Dr. Dobák Andrást 
m e g v á l a s z t j a. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős:  Németh Szilárd 

polgármester 
előkészítésért: dr. Szeles Gábor 
  jegyző 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges.  
 
 
6. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
megválasztott bizottsági elnököket, hogy a bizottságok alakuló üléseit 2010. október 29-ig 
tartsák meg és készítsék elő, illetve fogadják el ügyrendjüket, melyet tájékoztatásul 
terjesszenek a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra: 2010. október 29. 
 
Felelős:  bizottsági elnökök 

előkészítésért: dr. Szeles Gábor 
  jegyző 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges.  
 
7. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Fejlesztési tanácsnoknak Reznicsek Zoltánt megválasztja. 
A Fejlesztési tanácsnok feladatait a képviselő-testület a Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 4. sz. mellékletében határozza meg. 
 
 Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős:  Németh Szilárd 
  polgármester 

előkészítésért: dr. Szeles Gábor 
  jegyző 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges.  
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8. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Idősügyi tanácsnoknak Noé Lászlót megválasztja. 
Az Idősügyi tanácsnok feladatait a képviselő-testület a Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 4. sz. mellékletében határozza meg. 
 
 Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős:  Németh Szilárd 
  polgármester 

előkészítésért: dr. Szeles Gábor 
  jegyző 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges.  
 
 
9. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Ifjúsági tanácsnoknak Kováts Dánielt megválasztja. 
Az Ifjúsági tanácsnok feladatait a képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatának 
4. sz. mellékletében határozza meg. 
 
 Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős:  Németh Szilárd 
  polgármester 

előkészítésért: dr. Szeles Gábor 
  jegyző 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges.  
 
 
10. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Informatikai tanácsnoknak Gárday Balázst megválasztja. 
Az Informatikai tanácsnok feladatait a képviselő-testület a Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 4. sz. mellékletében határozza meg. 
 
 Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős:  Németh Szilárd 
  polgármester 

előkészítésért: dr. Szeles Gábor 
  jegyző 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges.  
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11. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Környezet-és természetvédelmi tanácsnoknak ……………………………t megválasztja. 
A Környezet-és természetvédelmi tanácsnok feladatait a képviselő-testület a Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 4. sz. mellékletében határozza meg. 
 
 Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős:  Németh Szilárd 
  polgármester 

előkészítésért: dr. Szeles Gábor 
  jegyző 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges.  
 
 
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.rendeletének módosításáról szóló ……../2010. (X.12.) Kt. sz. 
rendeletét. 
 
A rendelet-tervezet elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges. 
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RENDELETTERVEZET 

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. 10. § (1) bekezdésének első mondatában a „28 fő, ebből 17 fő egyéni választókerületben, 
11 fő listán szerzett mandátumot” szövegrész helyébe a „20 fő, ebből 14 fő egyéni 
választókerületben, 6 fő listán szerzett mandátumot” szöveg lép. 
 

2. §  
 
A R. 10. § (1) bekezdés e) pontban a „a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási 
Hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala vezetője” 
szöveg lép. 
 

3. §  
 
A R. 13. § (3) bekezdésben az „Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottság” 
szövegrész helyébe az „Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság” szöveg lép. 

 
 

4. § 
 

A R. 16. § (2) bekezdés c) pontban az „a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási 
Hivatal hivatalvezetőjének” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala 
vezetőjének” szöveg lép. 
 

5. §  
 
A R. 17. § (1) bekezdés c) pontban az „a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási 
Hivatal vezetőjét” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala vezetőjét” 
szöveg lép. 
 

6. § 
 

A R. 17. § (1) bekezdés g) pontban az „a kerületi országgyűlési képviselőket” szövegrész 
helyébe a „a Polgármesteri Kabinet vezetőjét” szöveg lép. 
 

7. § 
 

A R. 18. § (2) bekezdésében a „az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottság” 
szövegrész helyébe az „Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság” szöveg lép. 
 

8. § 
 

A R. 20. § (1) bekezdésében a „kerület országgyűlési képviselői” szövegrész hatályát veszti. 
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9. § 

 
A R. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább 11 fő jelen van.” 
 

10. § 
 

A R. 36. § (2) bekezdésében a „(legalább 15 képviselő)” szövegrész helyébe a „(legalább 11 
képviselő)” szöveg lép. 
 

11. § 
 

A R. 41. §- a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1.) Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság 
  2.) Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság 
  3.) Fenntartható Fejlődés Bizottsága 
  4.) Humánerőforrás Bizottság”  

 
12. § 

 
A R. 42. § (3) és (4) bekezdésének szövege hatályát veszti, egyúttal a 42. § (1) bekezdésének 
számozásából a bekezdés megjelölése elmarad. 

 
13. § 

 
A R. 49. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Képviselő-testület - a polgármester javaslatára -  a polgármester helyettesítésére és 
munkájának segítésére, valamint egyes önkormányzati feladatok ellátására a tagjai közül, 
titkos szavazással 3 -  főállású, sajátos közszolgálati jogviszonyban álló - alpolgármestert 
választ (a továbbiakban: alpolgármester).” 
 

14. § 
 

A R. 59. § (3) bekezdésének f) pontjában az „a Közép-magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivatal vezetőjét” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Közigazgatási 
Hivatala vezetőjét” szöveg lép. 
 

15. § 
 

A R. 62. §-ában a „a Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság” szövegrész helyébe a 
„Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság” szöveg lép. 
 

16. § 
 

A R. 1. számú mellékletének helyébe az alábbi szövegű melléklet lép: 
„1.számú melléklet: 
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A Képviselő-testület tagjainak 
névsora 

 
 
 

Polgármester  NÉMETH SZILÁRD 
 

Az egyéni választókerületben megválasztott  
képviselők 

 
 1. evk.   BERCSIK KÁROLY 
 2. evk.   ZUPKÓ JÁNOS 
 3. evk.   GÁRDAY BALÁZS 
 4. evk.   MOROVIK ATTILA 
 5. evk.   SZUHAI ERIKA 
 6. evk.   NOÉ LÁSZLÓ 
 7. evk.   CZIBULYÁNÉ SZONDAY SZILVIA 
 8. evk.   BALOGH ERNŐ 
 9. evk.   MAKRAY BARBARA 
10.evk.   BORBÉLY LÉNÁRD 
11.evk.   KOVÁTS DÁNIEL 
12.evk.   REZNICSEK ZOLTÁN 
13.EVK.   ÁBEL ATTILA 
14.evk.   BORKA-SZÁSZ TAMÁS 
 

A listán mandátumhoz jutott képviselők 
 

DOBÁK ISTVÁN 
GERGELY ISTVÁN 
PÁKOZDI JÓZSEF 
SZENTECZKY JÁNOS 
TAKÁCS KRISZTIÁN 
TENK ANDRÁS 

 
17. § 

 
A R. 2. számú mellékletének helyébe az alábbi szövegű melléklet lép: 
„2. számú melléklet: 
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BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

TANÁCSNOKAI ÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI, VALAMINT 
A BIZOTTSÁGI TAGOK JEGYZÉKE 

 
 
 

 
TANÁCSNOKOK 
Fejlesztési tanácsnok:    Reznicsek Zoltán 
Idősügyi tanácsnok:     Noé László 
Ifjúsági tanácsnok:     Kováts Dániel 
Informatikai tanácsnok:    Gárday Balázs 
Környezet-és természetvédelmi tanácsnok:  …………………………… 
 
 
PÉNZÜGYI, ELLENŐRZÉSI BIZOTTSÁG 
 
Elnök:      …………………….. 
Alelnök:     …………………….. 
Tagok:     Makray Barbara 
      Gárday Balázs 
      Kováts Dániel 
      Zupkó János 
Nem képviselő tagok:   …………………….. 
      Pintér Józsefné 
      Kiss Ferencné 
 
 
ÜGYRENDI ÉS VAGYONNYILATKOZATI  BIZOTTSÁG 
 
Elnök:      Balogh Ernő 
Alelnök:     Bercsik Károly 
Tagok:     ……………….……. 
      Reznicsek Zoltán  
          
Nem képviselő tagok:   dr. Tokár Tamás 
      Felkainé dr. Klinghammer Júlia 

Dr. Várkonyi Gergely 
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FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS  BIZOTTSÁGA 
 
Elnök:      Zupkó János 
Alelnök:     …………………....... 
Tagok:     …………………….. 
      Reznicsek Zoltán 
      Noé László 
      Gárday Balázs 
Nem képviselő tagok:                Bátky Endre 
      Nagy László 
      Kuti Balázs 
 
HUMÁNERŐFORRÁS BIZOTTSÁG 
 
Elnök:      Szuhai Erika 
Alelnök:     Czibulyáné Szonday Szilvia 
 
Tagok:     ………………….. 
      ………………….. 
      …………………. 
      Kováts Dániel 
      Balogh Ernő 
Nem képviselő tagok:   Horváth Gyula 
      …………………. 
      Juhász Katalin 

Boross Adrienne 
Dr. Siklósy Ferenc 
Dr. Dobák András 

 
18. § 

 
A Képviselő-testület a bizottságok részére átadott hatáskörök gyakorlását visszavonja. 

 
19. § 

 
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti.  
 
 
 
       Németh Szilárd sk.      dr. Szeles Gábor sk. 
           polgármester                                                                                     j e g y z ő 
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