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I. Tartalmi összefoglaló 

A Képviselő-testület évenként munkatervben rögzíti az adott évre vonatkozó célkitűzéseit és 
feladatait, amely elfogadásáról a tárgyévet megelőző év utolsó rendes ülésén határoz. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
SZMSZ) 12. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület munkatervének az elkészítése a 
jegyző, az előte1jesztése a polgármester feladata. 

A munkatervtervezethez az SZMSZ 12. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott személyek, 
szervezetek adták le javaslatukat, valamint ezen szervezetek beszámolási kötelezettségének 
figyelembevételével keretjelleggel került összeállításra a Képviselő-testület 2020. évi 
munkaterve, amelyet többek között a jogszabályváltozások, az egyedi ügyek, valamint az új 
pályázati lehetőségek módosíthatnak. A Képviselő-testület az SZMSZ 15. § (1) bekezdése 
értelmében naptári évenként két ülésszakot tart január l-jétől június 30-áig és augusztus l-jétől 
december 30-áig. Az ülésszak tartama alatt a Képviselő-testület minden hónap harmadik 
csütörtökén tartja rendes ülését. Az idei évhez hasonlóan a Képviselő-testület július hónapban 
tanácskozási szünetet tart, és javaslom, hogy november hónapban jövőre is egy napon kerüljön 
sor a Képviselő-testület rendes ülésére és a közmeghallgatásra. 

A Képviselő-testület döntéseinek előkészítése, előzetes véleményezése, illetve a döntések 
végrehajtásának ellenőrzése, továbbá átruházott hatáskörben döntéshozatal céljából létrehozott 
hat állandó bizottsága - a Gazdasági Bizottság (a továbbiakban: GB), a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság (a továbbiakban: KKB), a Költségvetési Bizottság (a 
továbbiakban: KVB), a Közjóléti Bizottság (a továbbiakban: KJB), a Közművelődési Bizottság 
(a továbbiakban: KMB), valamint a Közrend- és Állatvédelmi Bizottság (a továbbiakban: 
KÁB) - ülései és munkaterve igazodik a képviselő-testületi ülésnapokhoz, illetve 
munkatervhez. 

A bizottsági üléseket a Képviselő-testület ülésével megegyező héten - keddi napon a KÁB, a 
KMB, a KJB, szerdai napon a GB, a KVB, a KKB - javaslom megtartani. 

II. IIatásvizsgálat 

A Képviselő-testület az elfogadott éves munkaterv alapján működik, az ülések előkészítése és 
a tervezett napirendi pontok meghatározása e dokumentum alapján történik. 



III. A végrehajtás fel tételei 

A munkatervtervezetbe a leadott javaslatok maradéktalanul felvételre kerültek. Néhány 
esetben, mint például az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakások céljára 
szolgálató helyiségek elidegenítéséről, a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő 

együttműködési megállapodások módosításáról, az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról, a szociális tárgyú fellebbezések elbírálásáról, valamint 
a közterület-használat tárgyában benyújtott fellebbezések elbírálásáról szóló döntések 
meghozatalát a munkatervtervezet a jogszabályi kötelezettség alapján jelzésé1iékűen 

tartalmazza az adott hónapnál, a tényleges előte1jesztésre azonban csak a kérelem benyújtását 
követően vagy a felülvizsgálat eredményeként kerülhet sor. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2019. december ,fi' . 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~ tiM 
Jegyzo 

1. melléklet az előte17·esztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

. . ./2019. (XII. 19.) határozata 

a Képviselő-testület 2020. évi munkatervéről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában 
meghatározott feladatkörében, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el: 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi 
munkatervét az 1. melléklet határozza meg. 
2. Ez a határozat 2020. január l-jén lép hatályba, és 2021. január l-jén hatályát veszti. 
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