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Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő - testülete ..../2010.(...) 
számú önkormányzati rendeletének 
megalkotására a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2010(111.19.) 
sz. önkormányzati rendelettel 
módosított 5/2009. (111.20.) sz. 
rendelet módosításáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló módosított 5/2009 (III.20.)sz. önk. rendelet -a 2010. október 3-án 
megtartott helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás eredményeként felálló új 
képviselő- testület alakuló ülésén, amelyet 2010. október 14-én tart- módosításra szorul. 
A jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet szövegébe a szükséges helyeken 
beépítésre kerültek az erre vonatkozó rendelkezések. 

Változtatást indokolt az egyes bizottságok megnevezésének illetve későbbi hatásköreinek 
módosulása is. 

A rendelet mellékletei és függelékei vonatkozásában a csatolt anyag csak azt tartalmazza, 
amelynél a bizottság megnevezéséből eredő valamilyen módosítás azonnal szükséges, így a 6. 
sz. mellékletet a Képviselő- testület bizottságai, valamint azok feladat - és hatásköreiről 
szóló hatályon kívül helyezését. 

A rendelet módosításának 3.§-a értelmében a képviselő- testület a választásokat követő 30 
napon belül bizottsági tárgyalás nélkül is dönthet előterjesztésekről, amely maga után vonja 
azt is, hogy fenti határidő elteltét követően jelen szövegrész újabb módosítása nélkül csak a 
módosító rendelet l.§-ában megnevezett bizottságok tárgyalását követően van mód 
előterjesztésekben foglaltakról dönteni. 

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot 
elfogadni szíveskedjenek. 
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Rendeletalkotási javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 

/2010.(...) számú önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2010. (ül. 19.) 
számú önkormányzati rendelettel módosított 5/2009. (111.20.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

Budapest, 2010. október 08. 

M 
Kovács Róbert 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének 

..../2010. (X.15.) önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

l.§ A rendelet 48. § (3) bekezdése az alábbira módosul: 
• Pénzügyi Bizottság 
• Gazdasági Bizottság 
• Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
• Népjóléti Bizottság 

• Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

2.§ A rendelet 48. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(6) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi Bizottság végzi. 

3.§ A rendelet 48. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 
(7) A képviselő- testület a választásokat követő 30 napon belül bizottsági tárgyalás 

nélkül is dönthet előterjesztésekről. 

4.§ A rendelet 6. sz. melléklete- amely a Képviselő- testület bizottságai, valamint azok 
feladat és hatásköreiről rendelkezik — hatályát veszti. 

5.§ A rendelet az alábbi XVII. fejezettel egészül ki - Átmeneti rendelkezések 
74. § Közbeszerzési eljárásokban az ajánlatok elbírálása a Gazdasági Bizottság 
hatáskörébe tartozik. Az elbírálást értékelő bizottsági ülés előzi meg, amelynek 
tagjai: 

Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Főosztály vezetője vagy az általa 
megbízott képviselője 

- A közbeszerzési eljárást kezdeményező szakfőosztály vezetője, vagy az általa 
megbízott képviselője 

- A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője vagy az általa megbízott 
képviselője 

- A Gazdasági Bizottság tagjai közül min. 3 fő. 



6.§ A rendelet XVII. fejezete XVIII. fejezetre módosul. 

7.§ Jelen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Kovács Róbert Dr. Neszteli István 
Polgármester Jegyző 

A kihirdetés napja: Budapest, 2010. október 15. 
Hatálybalépés napja: Budapest, 2010. október 15. 



5/2009. (III. 20.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzati rendelet 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

Egységes szerkezetben 

48. § (1) A képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, előzetes 
véleményezésére, illetve a döntések végrehajtásának ellenőrzésére 
állandó és szükség szerint ideiglenes bizottságokat hoz létre. 

Az állandó bizottságok feladat- és hatásköri jegyzékét a 6. számú 
melléklet tartalmazza. 

A bizottság a képviselő-testület által önkormányzati rendeletben 
átruházott hatáskörökben döntéseket hoz. 

(2) Az új képviselő-testület megalakulását követő 30 napon belül a 
bizottsági elnököket és tagokat meg kell választani. 

(3) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre: 
• Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság 
• Jogi Bizottság 
• Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
• Kulturális és Oktatási Bizottság 
• Pénzügyi Bizottság 
• Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 
• Szociális és Egészségügyi Bizottság 
• Vagyongazdálkodási és Kerület-üzemeltetési Bizottság  

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
képviselő-testületének 

. . . . /2010. (X.15.) önkormányzati rendelete 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

48. § (1) A képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, előzetes 
véleményezésére, illetve a döntések végrehajtásának ellenőrzésére 
állandó és szükség szerint ideiglenes bizottságokat hoz létre. 

Az állandó bizottságok feladat- és hatásköri jegyzékét a 6. számú 
melléklet tartalmazza. 

A bizottság a képviselő-testület által önkormányzati rendeletben 
átruházott hatáskörökben döntéseket hoz. 

(2) Az új képviselő-testület megalakulását követő 30 napon belül a 
bizottsági elnököket és tagokat meg kell választani. 

(3) bekezdése az alábbira módosul: 

• Pénzügyi Bizottság 
• Gazdasági Bizottság 
• Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
• Népjóléti Bizottság 
• Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 



(4) A bizottságok működésük rendjét a jogszabályok keretei között 
saját maguk határozzák meg. 

Ha az állandó bizottság nem alkot szervezeti és működési 
szabályzatot, működési rendjére a vonatkozó jogszabályokat és az 
SzMSz-t kell értelemszerűen alkalmazni. 

Az önkormányzati rendeletekben - 2006. októberétől -

Tulajdonosi Bizottság illetve a Beruházási és Városüzemeltetési 
Bizottság elnevezés helyett Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési Bizottságot kell érteni, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság helyett 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot kell érteni, 
Szociális és Családügyi Bizottság, illetve az Egészségügyi 
Bizottság helyett Szociális és Egészségügyi Bizottságot kell érteni, 
Kulturális, Oktatási Bizottság helyett Kulturális és Oktatási 
Bizottságot kell érteni, 
Ifjúsági és Sport Bizottság, illetve a Kisebbségi, Emberi Jogi és 
Civil Szervezetek Bizottsága helyett Sport, Ifjúsági, Civil és 
Kisebbségi Bizottságot kell érteni, 
Jogi és Ügyrendi Bizottság helyett Jogi Bizottságot kell érteni. 

(5) A bizottság határozatképességére és a határozathozatalára a 
képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

(6) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatokat a Jogi 

Bizottság végzi. 

(4) A bizottságok működésük rendjét a jogszabályok keretei között 
saját maguk határozzák meg. 

Ha az állandó bizottság nem alkot szervezeti és működési 
szabályzatot, működési rendjére a vonatkozó jogszabályokat és az 
SzMSz-t kell értelemszerűen alkalmazni. 

Az önkormányzati rendeletekben—2006. októberétől 
Tulajdonosi Bizottság illetve a Beruházási és Városüzemeltetési 
Bizottság elnevezés helyett Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési Bizottságot kell érteni, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság helyett 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot kell érteni, 
Szociális és Családügyi Bizottság, illetve az Egészségügyi 
Bizottság helyett Szociális és Egészségügyi Bizottságot kell érteni, 
Kulturális, Oktatási Bizottság helyett Kulturális és Oktatási 
Bizottságot kell érteni, 
Ifjúsági és Sport Bizottság, illetve a Kisebbségi, Emberi Jogi és 
Civil Szervezetek Bizottsága helyett Sport, Ifjúsági, Civil és 
Kisebbségi Bizottságot kell érteni, 
Jogi és Ügyrendi Bizottság helyett Jogi Bizottságot kell érteni. 

(5) A bizottság határozatképességére és a határozathozatalára a 
képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
(6) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi 
Bizottság végzi. 

• A rendelet 48. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 

(7) A képviselő- testület a választásokat követő 30 napon belül 
bizottsági tárgyalás nélkül is dönthet előterjesztésekről.  



• 6. szamu melleklet 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI, VALAMINT 
AZOK FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI 

Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság 
Jogi Bizottság 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Kulturális és Oktatási Bizottság 
Pénzügyi Bizottság 
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 
Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 

• A rendelet az alábbi XVII. fejezettel egészül ki -
Átmeneti rendelkezések 

74.§ Közbeszerzési eljárásokban az ajánlatok elbírálása a 
Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartozik. Az elbírálást 
értékelő bizottsági ülés előzi meg, amelynek tagjai: 

Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Főosztály 
vezetője vagy az általa megbízott képviselője 

- A közbeszerzési eljárást kezdeményező szakfőosztály 
vezetője, vagy az általa megbízott képviselője 

- A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője vagy az 
általa megbízott képviselője 

- A Gazdasági Bizottság tagjai közül min. 3 fő. 

• A rendelet XVII. fejezete XVIII. fejezetre módosul. 

• A rendelet 6. sz. melléklete- amely a Képviselő- testület 
bizottságai, valamint azok feladat és hatásköreiről 
rendelkezik - hatályát veszti. 


