
24/1996. (X. 1.) számú rendelet 
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

többször módosított 25/1995. (VIII.31.) számú rendelet módosításáról 
A helyi önkormányzatokról szóló - 1994. évi LXIII. törvénnyel módosított 1990. évi LX. törvény (továbbiakban 
Ötv.) 18. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján működésének részletes szabályait a Budapest 
XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi Szervezeti és Működési 
Szabályzatban (továbbiakban SZMSZ) állapítja meg. 
1. § Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet az alábbi 60/A. §-al egészül ki. 
Tanácsnokok 
Az önkormányzati feladatok hatékony végrehajtása a megfelelő munkamegosztás kialakítása érdekében a 
Képviselő-testület  
a.) a vagyongazdálkodási rendszer átalakítását felügyelő  
b.) budapesti képviselői  
c.) kisebbségi és emberjogi tanácsnokot választ. 
2. § Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet az alábbi 60/B. §-al egészül ki. 
Vagyongazdálkodási rendszer átalakítását felügyelő tanácsnok feladatköre 
 (1) A vagyongazdálkodási rendszer átalakítását felügyelő tanácsnok feladatköre: 
- a vagyongazdálkodási rendszer átalakításával összefüggésben feladatterv kidolgozása a testületi döntések 
végrehajtására, az átalakítással összefüggő testületi előterjesztések elkészítésében való közreműködés, 
-  képviselő testületi döntések, bizottsági véleményezések előkészítése, 
- közreműködés a vagyongazdálkodási rendszer működési feltételeinek és az ehhez szükséges képviselő testületi 
szabályozás kialakításában, 
- az átalakítással összefüggő  bizottsági és testületi munka koordinálása, 
- az átalakítással összefüggő kérdésekben a Képviselő-testület képviselete a tárgyalásokon, rendezvényeken, 
munkamegbeszéléseken, 
- a vagyongazdálkodási rendszer átalakítására vonatkozó bizottsági és testületi döntések végrehajtásának 
ellenőrzése, 
- beszámolás a Képviselő-testületnek és az illetékes bizottságoknak az átalakítással összefüggő feladatok 
végrehajtásáról. 
Vagyongazdálkodási rendszer átalakítását felügyelő tanácsnok jogai 
 (2) - elhelyezéséről a polgármesteri hivatalban kell gondoskodni, irodai munkahely, szükséges technikai 
felszerelések és berendezések valamint segítő adminisztrátor biztosításával, 
   - részére meg kell küldeni a Képviselő-testület valamennyi bizottságának a vagyongazdálkodási 
rendszerrel összefüggő napirendi pontokra vonatkozó meghívóját és a vonatkozó előterjesztéseket is, 
    - részvételét biztosítani kell azokon a vezetői, irodavezetői értekezleteken, más fórumokon, amelyeken 
a feladatkörébe tartozó kérdések kerülnek megtárgyalásra, 
    - a hatáskörébe tartozó kérdésben intézkedést kezdeményezhet a polgármester felé, amelyre 15 napon 
belül  érdemi választ kell kapnia, 
    - az általa szükségesnek vélt ügyeket bizottságok elé utalhatja megtárgyalásra véleményezésre illetve a 
bizottság hatáskörének megfelelő döntés meghozatala céljából. 
 (3) A vagyongazdálkodási rendszer átalakítását felügyelő tanácsnok mandátuma határozott ideig 1997. 
december 31-ig szól. 
3. § Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet az alábbi 60/C.§-al egészül ki: 
A Budapesti képviselői tanácsnok feladatköre 
 (1) A kerületi önkormányzat érdekeinek folyamatos és összehangolt képviselete, a rendezetlen kérdések 
tisztázása, az ezzel összefüggő egyeztetések lefolytatása, 
- a képviselő-testület képviseletének ellátása a Fővárosi Közgyűlésben, 
- a polgármester által átruházott hatáskörben a Képviselő-testület képviselete a főváros tisztségviselői, hivatala 
előtt, 
- a Képviselő-testület tájékoztatása a Fővárosi Közgyűlésben hozott a kerületet érintő döntésekről, képviseleti 
tevékenységéről, 
- javaslat készítése a főváros és a kerület önkormányzata közötti kapcsolat elveire és gyakorlatára, 
- feladatterv kidolgozása és a Képviselő-testület elé terjesztése a tárgyévben a főváros és a kerület közötti 
tárgyalásra kerülő kérdések megoldásáról (ennek ütemezéséről), 
- jelentés készítése a főváros és a kerület kapcsolatainak alakulásáról a Képviselő-testület számára a megelőző 
évről  és ennek benyújtása a Képviselő-testület elé minden év január 31-ig. 
A Budapesti képviselői tanácsnok jogai 
 (2) - elhelyezéséről a polgármesteri hivatalban kell gondoskodni, irodai munkahely, szükséges technikai 
felszerelések és berendezések valamint segítő adminisztrátor biztosításával, 
 - részére meg kell küldeni a képviselő testület valamennyi bizottságának a feladatkörével összefüggő 
napirendi pontokra vonatkozó meghívóját és a vonatkozó előterjesztéseket is, 



 - részvételét biztosítani kell azokon a vezetői, irodavezetői értekezleteken, más fórumokon, amelyeken a 
feladatkörébe tartozó kérdések kerülnek megtárgyalásra, 
 - a hatáskörébe tartozó kérdésben intézkedést kezdeményezhet a polgármester felé, amelyre 15 napon 
belül  érdemi választ kell kapnia, 
 - az általa szükségesnek vélt ügyeket bizottságok elé utalhatja megtárgyalásra véleményezésre illetve a 
bizottság hatáskörének megfelelő döntés meghozatala céljából. 
 - javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé a kerületet érintő illetve a Fővárosi Közgyűlés által 
megtárgyalandó előterjesztések véleményezésére, 
 - együttműködési megállapodásokat kezdeményez az ilyen javaslatokat véleményezi a Képviselő-testület 
számára, 
 - az általa szükségesnek vélt ügyeket bizottságok elé utalhatja megtárgyalásra, véleményezésre illetve a 
bizottság hatáskörének megfelelő döntés meghozatala céljából. 
 (3) Budapesti képviselői tanácsnok mandátuma az őt megválasztó Képviselő-testület mandátumának 
lejártáig tart. 
4. § Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet az alábbi 60/D.§-al egészül ki: 
Kisebbségi és emberjogi tanácsnok feladatköre 
 (1) - a megválasztott kisebbségi önkormányzatokkal összefüggő tevékenység a kisebbségi 
önkormányzatok tevékenységének segítése, 
 - az önkormányzat Képviselő-testülete és a helyi kisebbségi önkormányzatok kapcsolatáról a Képviselő-
testület és a helyi kisebbségi önkormányzatok egyes feladat és jogköréről és a kisebbségi emberjogi tanácsnokról 
szóló 21/1996.(IX.10.) sz. rendelet szabályozza részletesen. 
 (2) Kisebbségi és emberjogi tanácsnok mandátuma az őt megválasztó Képviselő-testület mandátumának 
lejártáig tart. 
5. §  Záró rendelkezések 
 (1) Jelen önkormányzati rendelet 1996. október 1-jén lép hatályba.  
 (2) Az egységes szerkezetbe foglalt rendeletnek a jelen módosítással nem érintett rendelkezései továbbra 
is  változatlanul hatályosak. 
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I N D O K O L Á S 

1-4. § Az elmúlt időszakban jelentkező önkormányzati feladatok továbbá a kerületi önkormányzat számára 
fontos rendezésre váró kérdések a változtatási igények hatékony végrehajtása a megfelelő munkamegosztás 
kialakítása szükségessé teszi tanácsnoki funkciók létrehozását. A Képviselő-testület a feladatok hatékony 
végrehajtása érdekében a vagyongazdálkodási rendszer átalakítását felügyelő budapesti képviselői és kisebbségi 
emberjogi tanácsnokot választ, meghatározza feladatkörüket, jogaikat illetve azt az időtartamot, amelyre 
mandátumuk szól. 
5. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
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