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POLGÁRMESTERE 

Tárgy: Javaslat .../2010. (...) számú 
önkormányzati rendelet megalkotására 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 
5/2009. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelet 
módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az elmúlt időszakban több esetben is előfordult, hogy - SZMSZ-ben történő 
szabályozatlanság miatt - a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek feladat és 
hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben a polgármesterhez nyújtottak be 
interpellációt a képviselők. 
A joghézag feloldása érdekében ezért javaslom e tárgykörben a jelenleg hatályos 
SZMSZ-ünk módosítását oly módon, hogy a képviselőknek módjuk legyen a testületi 
ülésen a gazdasági társaságok vezetőit /vezérigazgató, ügyvezető/ és a felügyelő 
bizottságok elnökeit interpellálni. Amennyiben a képviselő-testület a választ nem fogadja 
el a gazdasági társaságok vezetőitől, akkor a vizsgálatot a Felügyelő Bizottság köteles 
lefolytatni. 
A rendelet tervezetet a Jogi Bizottság tárgyalja és elnöke a testületi ülésen ismerteti a 
bizottság véleményét. 

Kérem az alábbi rendelet alkotási javaslat elfogadását. 

RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotja .../2010. (...) számú önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 5/2009. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról. 

Budapest, 2010. február 23. 

Verbai (Lajos 
Törvényességi szempontból látta: / 

Dr. Neszteli István jegyző 



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

,../2010.(...) számú önkormányzati rendelete 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2009.(111. 20.) sz. 

önkormányzati rendelet módosításáról 

1. § A rendelet 26. § (1) bekezdése e) és f) ponttal kiegészül: 

e) az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok vezetőitől, 
f) az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságának 

elnökeitől. 
2. § A rendelet 26. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(9) Ha a képviselő-testület az interpellációra adott választ nem fogadja el a 26. 
§ (1) bekezdés a) - d) és f) pontban meghatározottaktól, akkor az ügyben illetékes 
bizottságot jelöli ki, ha az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok vezetőitől, 
akkor a Felügyelő Bizottságot kéri fel vizsgálat és javaslattétel céljából. 

3. § A jelen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Budapest, 2010. február 23. 

Verbai Lajos Dr. Neszteli István 
Polgármester Jegyző 

A kihirdetés napja: 2010. 


