
Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 
Polgarmestere 

Eloterjesztes 
a Kepviselo-testiilet reszere 

"Sf?+ .szamu eloterjesztes 

a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat KepviselO-testiiletenek Szervezeti 
es Miikodesi Szabalyzatarol szolo 3112011. (IX. 23.) onkormanyzati rendelet modositasarol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

Somly6dy Csaba kepviselo ur a Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat 
Kepvisel6-testtiletenek Szervezeti es MukOdesi Szabalyzatar61 sz616 31/2011. (IX. 23.) 
onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: SZMSZ) 44. § (1) bekezdes e) pontja alapjan 
kezdemenyezte az SZMSZ m6dositasat (2. melleklet). A kepvisel6 ur kezdemenyezese szerinti 
javaslatot az alabbiak szerint a Tisztelt Kepvisel6-testiilet ele terjesztem. 

A kezdemenyezes szerint: 

,1. Tartalmi osszefoglal6 

A Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testtiletenek Szervezeti es 
MukOdesi Szabalyzatar61 sz616 31/2011. (IX. 23.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: 
SZMSZ) m6dositasat javasolom az alabbiakban meghatarozott testtileti donteselokeszitesi es 
donteshozatali folyamat kiegeszitesere, a gyakorlati tapasztalatok figyelembevetelevel. 

I. A Budapest Fovaros X. keri.ilet Kobanyai Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat) -
szemben az orszaggyulesi es a legtObb budapesti- es videki onkormanyzat kepviselokre 
vonatkoz6 tevekenysegi lehetosegevel - mukodesi szabalyzataban nem teszi lehetove kepviseloi 
onall6 inditvimy nevesitetten kepviseloi onall6 inditvanykenti testiilet ele terjesztesenek a 
lehetoseget. 

2. A jelenlegi SZMSZ eloterjesztesekre vonatkoz6 szabalyai koztil egy latsz6lag formai eloiras 
(amelynek meg nem lete az eloterjesztes el6 nem terjeszteset vonja maga utan), a 
,Hatasvizsgalat" es ehhez kapcsol6d6 ,Tarsadalmi egyeztetes" igazolhat6 meglete - intezkedesi, 
egyeb szervezoi- es szakertoi jogkor hianyaban- teljesen lehetetlenne teszi, hogy a megvalasztott 
kepvisel6, a valaszt6i altai elvart onall6 kezdemenyezeseit megfelel6 helyen es pozitiv dontes 
remenyeben el6 tudja adni. 

3. Ugyanilyen serelmes, a kepviseloi ftiggetlenseget csorbit6, a valaszt6i kepviseleteben fellepni 
akar6, megvalasztott kepvisel6 javaslatainak masik formalis akadalyoztatasa. A jelenlegi SZMSZ 
szerint ugyanis a jegyz6 jogosult a megvalasztott kepvisel6 el6terjeszteset velemenyezesi 
eljarasban targyalasra alkalmasnak vagy alkalmatlannak nyilvanitani. 



II. Hatasvizsgalat 

Osszessegeben az ona116 kepviseloi inditvany bianya, az eloterjesztesek egyenileg nebezen 
teljesitbeto tartalmi- es formai kovetelmenyeivel csorbitja es hatraltatja a kepviseloi tevekenyseg 
megfelelo minosegu es eskiivel vallalt ellatasat. 
Mivel ezzel egyiitt Kobanya azon keves keriilet koze tartozik, abol az SZMSZ nem teszi lebetove 
az onall6 kepviseloi inditvanyok testiileti targyalasat, rendeletkiegeszitesre van sziikseg. 

III. A vegrebajtas feltetelei 

Javaslom, bogy a kepviselo-testiilet targyalja meg az SZMSZ kiegeszfteserol sz616 javaslatot es 
legkesobb a 2014. junius 26-i testiileti Ulesen alkosson rendeletet a batalyos SZMSZ kiegeszito 
m6dositasar61 

IV. Dontesi javaslat 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete az eloterjesztes 1. 
melleklete szerint megalkotja a Budapest F6varos X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo
testiiletenek Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatar61 sz616 31/2011. (IX. 23.) onkormanyzati 
rendelet m6dosftasar61 sz616 onkormanyzati rendeletet." 

A kezdemenyezesben megfogalmazottakkal ellentetben az SZMSZ 32. § (1) bekezdese egyenlo 
m6don biztositja az el6terjesztes benyujtasanak a lebet6seget a kepvisel6, a polgarmester, az 
alpolgarmester es a jegyz6 szamara. Az el6terjesztesek benyujtasara vonatkoz6 szabalyok 
semmilyen m6don nem korlatozzak a kepvisel6ket a megfelel6en kidolgozott, megalapozott 
el6terjesztesek benylijtasaban, amit az is bizonyft, bogy szamos kepvisel6-testiileti dontes, koztiik 
rendelet is sziiletett az SZMSZ megalkotasa 6ta kepviseloi el6terjesztes, illetve kezdemenyezes 
alapjan. 
A - reszben torvenyben megbatarozott, kotelez6 - egyeztetesi es velemenyezesi eljarasok 
lefolytatasa egyarant kotelezo valamennyi eloterjeszto altai benyujtott el6terjesztesre, e 
tekintetben a kepviselo a t5bbi eloterjesztovel azonos szabalyok szerint jarbat el. Az SZMSZ-nek 
megfeleloen az is gyakorlat, bogy a Polgarmesteri Hivatal, illetve a jegyzo segftseget nyujt az 
eloterjesztes elokesziteseben. Olyan kepviseloi eloterjesztesre, illetve rendeletalkotasi 
kezdemenyezesre nem volt pelda, amely a kepviselo szandekanak megfelel6en ne keriilt volna a 
Kepviselo-testUlet ele. 
A rendeletalkotasra vonatkoz6 szabalyok szinten nem kiilonboztetik meg a kepvisel6t az SZMSZ 
44. § (1) bekezdeseben megbatarozott t5bbi kezdemenyezotol, e tekintetben a szigorubb 
szabalyok a jogalkotas specialis szabalyrendszerenek Gogalkotasr61 sz616 t5rveny, 
jogszabalyszerkesztesr6l sz616 IRM rendelet) es szakmaisaganak az ervenyesiteset szolgaljak. 

II.IIatasvizsgalat 

Az SZMSZ szabalyrendszerenek megvaltoztatasat a fentiekre tekintettel nem tartom indokoltnak, 
allaspontom szerint a tervezetben foglaltak a Kepvisel6-testiilet dontesei megalapozottsagat nem 
szolgalnak, ugyanakkor a batalyos rendelkezesek is lebet6ve teszik a kepvisel6i jogok teljes korii 
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gyakorlasat. A jelen el6terjesztest az SZMSZ-ben meghatarozott kOtelezettsegemnek eleget teve 
- eppen a kepvisel6 ur altai hianyolt kepvisel6i jog ervenyesitesekent- nyujtom be, ugyanakkor a 
rendelettervezetben foglaltakkal nem ertek egyet. 

III. Dontesi javaslat 

Budapest F6varos X. kerlilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testtilete az el6terjesztes 1. 
melleklete szerint megalkotja a Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-
testtiletenek Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatar6l sz616 31/2011. (IX. 23.) onkormanyzati 
rendelet m6dositasar61 sz616 onkormanyzati rendeletet. 

Budapest, 2014. junius , 2.t)_'. 

~rtL 
Kovacs Robert 
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---------- ---------- ------------------------

I. melleklet az eloterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.. ./2014 ( .... ) rendelete 

a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek Szervezeti 
es Miikodesi Szabalyzatarol sz616 31/2011. (IX. 23.) onkormanyzati rendelet modositasarol 

Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testUlete az Alaptorveny 32. 
cikk (2) bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkot6i hataskoreben, az AlaptOrveny 32. cikk 
(1) bekezdes d) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkez6ket rendeli el: 

1. § 

A Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiiletenek Szervezeti es 
Miikodesi Szabalyzatar61 sz616 31/2011. (IX. 23.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: R.) a 
kovetkezo 311 A-31/C. §-sal egesziil ki. 

,31/A. § 

(1) Az el6terjesztes specialis tipusakent omll16 kepviseloi inditvany is eloterjeszthet6. 
(2) Onall6 kepvisel6i inditvany minden olyan kepvisel6i javaslat, am ely valamely, a Kepvisel6-

testtilet munkaterveben nem szerepl6 kerdes, temakor vagy barmely egyeb fontosnak itelt, 
kepviselo-testtileti dontest igenyl6 intezkedes napirendre val6 felvetelere ininyul. 

(3) Az onall6 kepviseloi inditvanyok sz6beliek es irasbeliek egyarant lehetnek. 
(4) Az irasbeli ona116 inditvanyt az iiles elnoke, mig a sz6beli inditvanyt maga az inditvanyoz6 

terjeszti a Kepvisel6-testiilet ele napirendre vetel celjab61. 

31/B.§ 

Sz6beli ona116 inditvany csak olyan kerdes, temakor napirendre vetelere iranyulhat, amelynek 
kepvisel6-testiileti megvitatasa el6keszitest nem igenyel. A sz6beli ona116 inditvany 
el6terjeszteset - a targy, a tenyallas es a hatarozati javaslat egyidejii ismertetesevel -
olyankeppen kell megindokolni, hogy az indokolasb61 kitiinjon, hogy az miert nem el6terjesztes 
formajaban kertilt benyujtasra a Kepviselo-testtilet Ulesere. A sz6beli onall6 inditvany napirendre 
veteler61 a Kepvisel6-testtilet dont a testiileti tiles napirendjenek elfogadasa elott. 

31/C. § 

(I )Az irasbeli onall6 kepviseloi inditvanyt a polgarmesternel kell - a rendes Utes napjat 
legalabb tiz munkanappal megel6z6en - el6terjeszteni. Kizar6lag irasban terjesztheto el6 a 
munkatervbe val6 felvetelre iranyul6 javaslat. 

(2) Az irasbeli onall6 inditvanynak tartalmaznia kell 
a) a targyat es a tenyallast, 
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b) a hatarozati javaslatot, 
c) a testUieti targyalas javasolt id6pontjat, 
d) az el6terjeszt6 nevet es alairasat. 

(3) Ha az irasbeli onallo inditvany nem felel meg a (2) bekezdesben foglaltaknak, az 
el6terjesztes napirendre vetele iranti kerest a polgarmester- a hianyossag megnevezese mellett -
megtagadhatja. Amennyiben a polgarmester az inditvanyt el6terjeszti, a Kepvisel6-testUiet dont a 
hianyossagok ellenere t6rten6 napirendre vetelr61. 

( 4) Onallo kepvisel6i inditvany el6terjesztesehez nines sztikseg el6zetes bizottsagi targyalasra. 
(5) Onallo kepvisel6i inditvany el6terjesztesenel nem sztikseges el6zetes egyeztetes, es ajegyz6 

is csak kizarolag tOrvenyessegi szempontbol velemenyezheti el6zetesen. A jegyz6i velemenyezes 
id6tartama nem lehet hosszabb ket munkanapnal. 

(6) A napirendre vett onallo kepvisel6i inditvany a napirendre vetelet kovet6en szabalyos 
el6terjesztesnek min6stil." 

2.§ 

Ez a rendelet a kihirdeteset kovet6 napon lep hatalyba. 

Kovacs Robert 
polgarmester 

Dr. Szabo Krisztian 
jegyz6 
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Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 
Kepviselo-testiiletenek tagja 

Eloterjesztes 
a Kepviselo-testiilet reszere 

.szamu eloterjesztes 
---

a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol szolo 3112011. (IX. 23.) onkormanyzati rendelet 

modositasarol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

A Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiiletenek Szervezeti es 
Miikodesi Szabalyzatar61 sz616 31/2011. (IX. 23.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: 
SZMSZ) m6dositasat javasolom az alabbiakban meghatarozott testiileti dontesel6keszitesi es 
donteshozatali folyamat kiegeszitesere, a gyakorlati tapasztalatok figyelembevetelevel. 

1. A Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat)
szemben az orszaggyiilesi es a legtobb budapesti- es videki onkormanyzat kepvisel6kre 
vonatkoz6 tevekenysegi lehet6segevel - miikodesi szabalyzataban nem teszi lehet6ve 
kepvisel6i onall6 inditvany nevesitetten kepvisel6i onall6 inditvanykenti testiilet ele 
terjesztesenek a lehet6seget. 

2. Ajelenlegi SZMSZ el6terjesztesekre vonatkoz6 szabalyai koziil egy latsz6lag formai 
el6iras (amelynek meg nem lete az el6terjesztes el6 nem terjeszteset vonja maga utan), a 
,Hatasvizsgalat" es ehhez kapcsol6d6 ,Tarsadalmi egyeztetes" igazolhat6 meglete
intezkedesi, egyeb szervezoi- es szakert6i jogkor hianyaban- teljesen lehetetlenne teszi, hogy 
a megvalasztott kepvisel6, a valaszt6i altai elvart onall6 kezdemenyezeseit megfelel6 helyen 
es pozitiv dontes remenyeben el6 tudja adni. 

3. Ugyanilyen serelmes, a kepvisel6i ftiggetlenseget csorbit6, a valaszt6i kepviseleteben 
fellepni akar6, megvalasztott kepvisel6 javaslatainak masik formalis akadalyoztatasa. A 
jelenlegi SZMSZ szerint ugyanis a jegyz6 jogosult a megvalasztott kepvisel6 el6terjeszteset 
velemenyezesi eljarasban targyalasra alkalmasnak vagy alkalmatlannak nyilvanitani. 

II.IIatasvizsgalat 

Osszessegeben az onall6 kepvisel6i inditvany hianya, az el6terjesztesek egyenileg nehezen 
teljesithet6 tartalmi- es formai kovetelmenyeivel csorbitja es hatraltatja a kepvisel6i 
tevekenyseg megfelel6 min6segii es eskiivel vallalt ellatasat. 
Mivel ezzel egyiitt K6banya azon keves keriilet koze tartozik, ahol az SZMSZ nem teszi 
lehet6ve az onall6 kepvisel6i inditvanyok testiileti targyalasat, rendeletkiegeszitesre van 
sziikseg. 

III. A vegrehajtas feltetelei 

Javaslom, hogy a kepvisel6-testiilet targyalja meg az SZMSZ kiegesziteser61 sz616 javaslatot 
es legkes6bb a 2014. jll.nius 26-i testiileti iilesen alkosson rendeletet a hatalyos SZMSZ 
kiegeszit6 m6dositasar61 



IV. Dontesi javaslat 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete az eloterjesztes 1. 
melleklete szerint megalkotja a Budapest F6varos X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 
Kepvisel6-testiiletenek Szervezeti es Miik:odesi Szabalyzatar61 sz616 31/2011. (IX. 23.) 
onkormanyzati rendelet m6dositasar61 sz616 onkormanyzati rendeletet. 

Budapest, 2014. junius, " 

Torvenyessegi szempontbol ellenjegyzem: 

Dr. Szabo Krisztian 
jegyzo 

Somlyody Csaba 
kepviselo 



1. szamu melleklet 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
.. ./2014 ( .... ) rendelete 

a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol szolo 3112011. (IX. 23.) onkormanyzati rendelet 

modositasarol 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete az AlaptOrveny 32. 
cikk (2) bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkot6i hataskoreben, az Alaptorveny 32. 
cikk (1) bekezdes d) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el: 

1.§ 

A Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiiletenek Szervezeti es 
Miikodesi Szabalyzatar61 sz616 31/2011. (IX. 23.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: 
R.) a kovetkez6 cikkekkel egesziil ki. 

2.§ 

,31/A.§ 
(1) Az eloterjesztes specialis tipusakent onall6 kepviseloi inditvany is el6terjeszthet6. 
(2) 6nall6 kepviseloi inditvany minden olyan kepviseloi javaslat, amely valamely, a 
Kepvisel6-testiilet munkaterveben nem szerepl6 kerdes, temakor, vagy barmely egyeb 
fontosnak itelt, Kepvisel6-testiileti dontest igenyl6 intezkedes napirendre val6 felvetelere 
iranyul. 
(3) Az onall6 kepvisel6i inditvanyok sz6beliek es irasbeliek egyarant lehetnek. 
( 4) Az irasbeli onall6 inditvanyt az iiles elnoke, mig a sz6beli inditvanyt maga az 
inditvanyoz6terjeszti a Kepvisel6-testiilet ele napirendre vetel celjab61. 

31/B.§ 
Sz6beli onall6 inditvany csak olyan kerdes, temakor napirendre vetelere iranyulhat, amelynek 
kepvisel6-testiileti megvitatasa elokeszitest nem igenyel. A sz6beli onall6 inditvany 
eloterjeszteset- a targy, a tenyallas es a hatarozati javaslat egyidejii ismertetesevel
olyankeppen kell megindokolni, hogy az indokolasb61 kitiinjon, hogy az miert nem 
eloterjesztes formajaban kertilt beterjesztesre a Kepvisel6-testiilet iilesere. A sz6beli onall6 
inditvany napirendre veteler61 a Kepvisel6-testiilet dont a testiileti iiles napirendjeinek 
elfogadasa elott. 

31/C.§ 
(1 )Az irasbeli ona116 kepviseloi inditvanyt a polganrtestemel kell- a rendes iiles napjat 
legalabb 10 munkanappal megel6z6en- el6terjeszteni; Kizar6lag irasban terjeszthet6 el6 a 
munkatervbe val6 felvetelre iranyul6 javaslat. 
(2) Az irasbeli onall6 inditvanynak tartalmaznia kell: 
- a targyat es a tenyallast, 
- a hatarozati javaslatot, 
-a testiileti targyalas javasolt idopontjat, 
- az el6terjeszt6 nevet es alairasat. 
(3) Ha az irasbeli onall6 inditvany nem felel meg a (2) bekezdesben foglaltaknak, az 
eloterjesztes napirendre vetele iranti kerest a polgarmester- a hianyossag megnevezese 



mellett- megtagadhatja. Amennyiben a polgarmester az inditvanyt eloterjeszti, a Kepviselo
testiilet dont a hianyossagok ellenere tOrteno napirendre vetelrol. 
(4) Onallo kepvisel6i inditvany el6terjesztesehez nines szukseg el6zetes bizottsagi targyahisra 
es ajanlasra. 
(5) Onallo kepviseloi inditvany eloterjesztesenel nem szukseges elozetes egyeztetes es a 
jegyzo is csak kizarolag tOrvenyessegi szempontbol velemenyezheti elozetesen. Ajegyzoi 
velemenyezes idotartama nem lehet hosszabb 2 munkanapnal. 
( 6) A napirendre vert onallo kepviseloi inditvany a napirendre vetelet kovetoen szabalyos 
eloterj esztesnek minosiil." 

3.§ 

Ez a rendelet kihirdetesekor azonnal, legkesobb 2014. junius l-en Iep hatalyba. 

Kovacs Robert 
polgarmester 

Dr. Szabo Krisztian 
jegyzo 



Kepviseloi inditvany lehetosegenek szerepeltetese vagy 
tamogatasa a budapesti keruletek SZMSZ-eiben 

Onkormanyzat Kepviseloi Eloterjesztesnel rendelkezve 
inditvany egyszerusitett nehezitett 

1. ker 
2. ker 
3. ker 
4. ker 

5. ker 
6. ker 
7. ker 
8. ker 
9. ker 

10. ker 
11. ker 
12. ker 
13. ker 
14. ker 
15. ker 
16. ker 
17. ker 
18. ker 
19. ker 
20. ker 
21. ker 
22. ker 
23. ker 

Osszesen: 

Eredmeny: 
Tamogat6 
Korlatoz6 

van 
van 

van 
van 

van 
van 
van 
van 

van 
9 db 

16 onkormanyzat 
7 onkormanyzat 

Alap korlatoz6 5 onkormanyzat 
Erosen korlatoz6 2 onkormanyzat 

igen 
igen 
igen 

igen 

igen 
igen 

igen 

7 db 

70% 
30% 

a kobanyainal bonyolultabb 

a kobanyainak megfelelo 
a kobanyainal egyszerubb 
a kobanyainak megfelelo 
EZ A KIINDUL6PONT 
a kobanyainal bonyolultabb 
a kobanyainak megfelelo 

7 db 

Rendelet 

7/2008. (IV.3.) 
13/1992.(VI1.01.) 
9/1995. VI. 1. 
60/2012. 
11/2011 (Ill. 11) 
20/2011. (IV. 28.) 
48/2012. (XI1.17.) 
25/2013. (V. 27.) 
28/2011. (X.11.) 
31/2011. (IX. 23.) 
1/2013. (1. 29.) 
13/2013.(1V.30.) 
1/2011. (1. 14.) 
13/2010. (IV.23.) 
28/2012. (V11.2.) 
10/2011. (IV. 20.) 
16/2013. (Ill. 22.) 
42/2011. (XI1.20.) 
9/2011. (V.20.) 
24/2013. Nl. 26./ 
5/2013. (111.06.) 
31/2012. (XI1.15.) 
49/2012. (XI1.21.) 

A lenyeg: a kepviseloi inditvannyal a demokratikus mozgaster es az onall6 tevekenyseg 
lehetosege teremtodik meg. 
A teteles megemlitesek mellett csaknem ugyanakkora szamban az eloterjesztesek szabalyainal 
oldottak meg ezt a kerdest, nem nevesitetten inditvanykent. A vegeredmenye ennek is 
ugyanaz. 
Ha levesszlik az egyetlen MSZP-s keriiletet, akkor a csak FIDESZES vezetesu keriileteknel a 
tamogat6 arany 68%-ra jon ki. Ez is tobb mint 2/3-ad, azaz meghataroz6 tObbseg. 

2014. aprilis 28. 

Szeifert Dezso 
sk 


