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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere l 20''] NOV 1 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
.../2010 (...) sz. önkormányzati rendeletének 
megalkotására a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 4/2010. 
(111.19.) számú, valamint a 20/2010.(X.14.) 
számú önkormányzati rendelettel módosított 
5/2009. (111.20.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatának átfogó felülvizsgálatáig, mely 2010 decemberében várható, is 
szükségessé vált néhány apró kiegészítés, módosítás a többször módosított 5/2009. (111.20.) 
számú önkormányzati rendelet vonatkozásában, tekintettel az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről szóló többször módosított 3/2010. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet 
módosítására, valamint a választás óta bekövetkezett változásokra. 

Ennek megfelelően, jelen előterjesztés az alábbi módosítások átvezetését és elfogadását 
javasolja a képviselő-testületnek: 

A III. fejezetben a képviselő-testület tagjaira vonatkozóan: „polgármester, 12 fő 
egyéni választókerületben és 5 fő kompenzációs listán megválasztott képviselő" 
szövegrész szerepeltetése az új testület összetételének megfelelően. 
A Jogi Bizottság szövegrész helyébe a Pénzügyi Bizottság szöveg kerülne a 
képviselő-testületi ülésről távollévő képviselők tiszteletdíjának csökkentése 
tárgyában történő intézkedésnél, valamint a polgármester feletti egyéb munkáltatói 
jogkörök gyakorlása tekintetében. 
A bizottságok működési költségeiről való javaslattétel eljuttatása pedig -
értelemszerűen - a Gazdasági Bizottsághoz történne, a Gazdálkodási és 
Költségvetési Bizottság helyett. 
A rendelet 6. számú mellékletében a Gazdasági Bizottság és a Kulturális, Oktatási és 
Sport Bizottság által az előirányzatok feletti rendelkezési jogkör gyakorlása került 
meghatározásra, az említett költségvetési rendeletmódosítás miatt, mivel a korábbi 
bizottságok (VAKERBI, SICK) rendelkezési jogkörébe tartozó források 
felhasználásáról az újonnan megalakult bizottságok jogosultak a jövőben dönteni. 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság a 2010. november 16-ai ülésén tárgyalja, s a bizottság 
elnöke javaslatukat a képviselő-testület ülésén ismerteti. 

A fentiek alapján kérem az alábbi rendeletalkotási javaslat elfogadását. 



5/2009.(111. 20.) Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzati 

rendelete 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Örv.) 18. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
Szervezeti és Működési Szabályzatot (a 
továbbiakban: SzMSz) alkotja:: 

(...) 

7.§ A képviselő-testület tagja a polgármester, 
a 16 fő egyéni választókerületben és a 11 fő 
kompenzációs listán megválasztott képviselő. 

(...) 

18.§(...) 
(3) Annak a képviselőnek, aki évente 6-nál 
több képviselő-testületi ülésről távol van, 
tiszteletdíját a Jogi Bizottság javaslata 
alapján, a képviselő-testület legfeljebb 25%-
kal, maximum 12 havi időtartamra 
csökkentheti. Ismételt kötelezettségszegés 
esetén a csökkentés újra megállapítható. 

( - ) 

38.§ (5) A Jogi Bizottság minden 
rendelettervezetet köteles tárgyalni. 

(...) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat képviselő-testületének 

.../2010.(...) önkormányzati rendelete 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló többször módosított 5/2009.(111.20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 18. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 
44/A. § (1) bekezdés e) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

(...) 

7.§ A képviselő-testület tagja a polgármester, 
a 12 fő egyéni választókerületben és az 5 fő 
kompenzációs listán megválasztott képviselő. 

(...) 

18.§(...) 
(3) Annak a képviselőnek, aki évente 6-nál 
több képviselő-testületi ülésről távol van, 
tiszteletdíját a Pénzügyi Bizottság javaslata 
alapján, a képviselő-testület legfeljebb 25%-
kal, maximum 12 havi időtartamra 
csökkentheti. Ismételt kötelezettségszegés 
esetén a csökkentés újra megállapítható. 

(...) 

(törölve) 

(.. .) 

3 



53. § (1) A bizottságok működési 
költségeiről a költségvetésben elkülönítve 
kell gondoskodni. Az erre vonatkozó 
javaslatát minden bizottság köteles eljuttatni 
a Gazdálkodási és Költségvetési 
Bizottsághoz a tárgyév november 15. 
napjáig. 

(...) 

55.§(...) 
(4) Az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester felett a Jogi Bizottság 
gyakorolja. A polgármester az 
államigazgatási tevékenységéért a 
közszolgálati szabályok szerint felelős. 

(...) 

4.§ A bizottságok működési költségeiről a 
költségvetésben elkülönítve kell 
gondoskodni. Az erre vonatkozó javaslatát 
minden bizottság köteles eljuttatni a 
Gazdasági Bizottsághoz a tárgyév 
november 15. napjáig. 

(...) 

55.§(...) 
(4) Az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester felett a Pénzügyi Bizottság 
gyakorolja. A polgármester az 
államigazgatási tevékenységéért a 
közszolgálati szabályok szerint felelős. 

6.§ A rendelet kiegészül a jelen rendelet 
mellékletét képező „6. sz. melléklettel". 

7.§ (1) A jelen önkormányzati rendelet 
kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet 6.§-a és az abban hivatkozott 
melléklet 2010. december 16. napján hatályát 
veszti. 

Kovács Róbert Dr. Neszteli István 
polgármester jegyző 

A kihirdetés napja: 2010. november ... 
A hatálybalépés napja: 2010. november ... 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének 

.../2010.(...) önkormányzati rendelete 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 5/2009.(111.20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

l.§ A rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

7.§ A képviselő-testület tagja a polgármester, a 12 fő egyéni választókerületben és az 5 fő 
kompenzációs listán megválasztott képviselő. 

2.§ A rendelet 18.§ (3) bekezdésében a „Jogi Bizottság" szövegrész helyébe a „Pénzügyi 
Bizottság" szöveg lép. 

3.§ A rendelet 38.§ (5) bekezdése hatályát veszti. 

4.§ A rendelet 53.§ (1) bekezdésében a „Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság" szövegrész 
helyébe a „Gazdasági Bizottság" szöveg lép. 

5.§ A rendelet 55.§ (4) bekezdésében a „Jogi Bizottság" szövegrész helyébe a „Pénzügyi 
Bizottság" szöveg lép. 

6.§ A rendelet kiegészül a jelen rendelet mellékletét képező „6. sz. melléklettel". 

7.§ (1) A jelen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet 6.§-a és az abban hivatkozott melléklet 2010. december 16. napján hatályát 
veszti. 

Kovács Róbert Dr. Neszteli István 
polgármester jegyző 

A kihirdetés napja: 2010. november ... 
A hatálybalépés napja: 2010. november ... 
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Melléklet 

6. sz. melléklet 

A Képviselő-testület bizottságai, valamint azok feladat- és hatáskörei 

Gazdasági Bizottság 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 

Népjóléti Bizottság 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 

Átruházott hatáskörben dönt: 

a beruházási feladatok között az azonos cél megjelölésével elfogadott keretösszegeken 
belül - tervek és költségvetés, illetve árajánlat ismeretében - konkrét címekre történő 
költség meghatározásáról, 

a felújítási feladatok között közös néven jelölt keretösszegek konkrét címekre történő 
lebontásáról - tervek és költségvetés, illetve árajánlat ismeretében - keretösszegek 
meghatározásáról." 

KULTURÁLIS. OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 

Átruházott hatáskörben dönt: 

- a Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
szóló, 3/2010.(11.15.) számú önkormányzati rendelet 6. számú mellékletében „egyéb oktatási 
feladatok" címen szereplő ágazati központosított előirányzatok feletti rendelkezési jog 
gyakorlásáról, azzal, hogy az Oktatási és Közművelődési Főosztály javaslattételre jogosult 

- az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló, 3/2010.(11.15.) számú önkormányzati 
rendelet 11. számú mellékletében a DSK és DSE csoportok támogatása címen tervezett 
előirányzat konkrét szervezetek részére történő elosztásáról azzal, hogy a Sport Ifjúsági és 
Civil Kapcsolatok Főosztály javaslattételre jogosult 
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Rendeletalkotási javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
.../2010 (..) sz. önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2010. (III. 19.) 
számú, valamint a 20/2010.(X.14.) számú önkormányzati rendelettel módosított 5/2009. 
(111.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 

Budapest, 2010.november 9. V 
a(j>u^^\ 

Kovács Róbert 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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