
1.oldal (összesen 10 oldal) 

Tárgy: Önálló képviselői indítvány 

Javaslat Budapest Főváros XX. kerület  

Pesterzsébet Önkormányzata és szervei szervezeti 

és működési szabályzatáról szóló 26/2019. (XI. 

29.) önkormányzati rendelete módosítására 

Mell.:  1. melléklet: Rendelettervezet 

2. melléklet: Rendelettervezet hatásvizsgálati lapja 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Pesterzsébet életének sok részét lefedik a Képviselő-testület jelenlegi bizottságai és 

tanácsnokai, azonban úgy gondoljuk, hogy két terület az eddiginél kiemeltebb figyelmet 

érdemel: a kerület fejlesztése és az állatvédelem. 

 

A kiemelt kezelés igénye indokolja, hogy e területekért külön tanácsnok legyen felelős. Jelen 

előterjesztésben javaslatot teszünk további két tanácsnoki funkció létrehozására. 

 

 

Településfejlesztési Tanácsnok indokolása 

 

A Településfejlesztési Tanácsnok a kerület lakóinak életminőségét befolyásoló, a gazdaság 

fejlődését elősegítő, az önkormányzati infrastruktúrát, a természeti és az épített környezetet, a 

település arculatát, esetleges idegenforgalmát érintő és annak fejlődését és fejlesztését szolgáló 

kérdésekben él javaslattételi valamint közreműködési feladatával s mindezt teszi úgy, hogy a 

kerületben lakókkal és élőkkel rendszeresen kapcsolatot tartva az ő véleményüket is tolmácsolja 

és előtérbe helyezi. 

 

A fentiekre való tekintettel úgy véljük, hogy a megjelölt témákban is előtérbe tudjuk helyezni 

a lakosok érdekét, valamint véleményüket, észrevételeiket már a tervezési fázisban képviselni 

tudjuk, így az itt élők bevonásával elő tudnánk segíteni a kerületünket érintő fejlesztéseket, 

valamint ezáltal az ő életkörülményeiket is. Jelenleg is tapasztalhatjuk, hogy időnként mekkora 

elégedetlenséget és olykor felháborodást is keltenek a lakosok körében a már elfogadott tervek 

– amellyel akkor találkoznak igazán amikor már a megvalósítási fázisban tartunk. Ennek 

kiküszöbölésére is megoldást látunk e tanácsnoki pozíció létrehozásával. 

 

Állatvédelmi tanácsnok indokolása 

 

Célunk, hogy az Állatvédelmi Tanácsnok segítségével a jövőben a kerület életét jobbá tegyük 

olyan feladatok előtérbe helyezésével és ellátásával, amely a helyi lakók és civil szervezetek 

bevonásával segít feloldani pl. a kutyás és nem kutyás lakók közt olykor kialakuló ellentétet, 

valamint első kézből értesülnénk a kerületben élő állattartó lakosok igényeiről is. 

 

Tervezetten a felelős állattartás kapcsán az oktatási feladatok szervezésében is szerepet kap és 

vállal a tanácsnok az oktatási intézmények, helyi lakók, civil szervezetek, állatorvosok és egyéb 

helyi közösségek bevonásával. A képzést szakértőktől kapnák az érdeklődők, és a tudás 

birtokában maguk is továbbadhatnák az ismereteket családjukban, ismeretségi körükben. 

 

Hogy mennyire szükség van egy hasonló szervezetre, az a helyi közösségi csoportokban is 

megmutatkozik egy-egy háziállat eltűnésekor, amikor sokan segítenek is a keresésben. 

Szeretnénk ezt támogatni szakmai háttérrel, szakemberekkel, egy jó közösség építéssel. 
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Hosszútávú tervként amennyiben a kerületben az anyagi és személyi háttér rendelkezésre áll, 

akkor megfontolandó egy állatvédelmi járőrszolgálat kialakítását is, amely az állatvédelmi 

tanácsnok segítségével és felügyeletével valósulhatna meg. 

 

-------------------------- 

 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 24. §-a sorolja fel a Képviselő-

testület által létrehozott tanácsnoki funkciókat. 

 

Jelen előterjesztésben javaslatot teszünk további a fenti két tanácsnoki funkció létrehozására a 

következők szerint: 

 

1./ Településfejlesztési Tanácsnok 

  

A Településfejlesztési Tanácsnok feladatai: 

 

a)  Részt vesz a kerület terület- és városfejlesztési stratégiájának és más 

tervdokumentumainak kidolgozásában, felülvizsgálatában; 

b)  Figyelemmel kíséri a kerületi fejlesztések illeszkedését a korábban elfogadott 

dokumentumokhoz; 

c)  Részt vehet a kerületet érintő nagyobb (fővárosi, országos) területfejlesztési projektek 

egyeztetésein, illetve tájékoztatást kérhet róluk; 

d)  Segíti a lakosság tájékoztatását a kerületi és kerületet érintő területfejlesztési projektek 

állásáról; 

e)  Véleményezi a szakterületéhez tartozó előterjesztéseket. 

 

 

2./ Állatvédelmi Tanácsnok 

 

 Az Állatvédelmi tanácsnok feladatai: 

 

a) Kapcsolatot tart a kerületben működő állatvédelmi tevékenységet végző szervezetekkel 

és figyelemmel kíséri az állatvédelmi lakossági kezdeményezéseket; 

b) Kapcsolatot tart a kerületi hatósági állatorvossal és a kerületi állatorvosokkal; 

c) Véleményez minden, az állatvédelemmel összefüggő előterjesztést; 

d) Véleményezi az állatvédelmi tevékenységet végző szervezettel kötendő együttműködési 

megállapodásokat, figyelemmel kíséri azok teljesítését. 

 

A két új tanácsnok munkájáról szóló éves beszámolók elfogadását javasoljuk a 

Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe utalni. 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján az előterjesztés 1. melléklete 

szerinti rendeletet szíveskedjenek elfogadni. 
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Budapest, 2021. június 10. 

 

      Tisztelettel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…………………………. 

Nemes László képviselő 

 

 Csaszny Márton s.k., települési képviselő 

Ettvel Zoltán s.k., települési képviselő 

Fekete Katalin s.k., települési képviselő 

Juhák Tamás s.k., települési képviselő 

Kellner Katalin s.k., települési képviselő 

Komoróczy László s.k., települési képviselő 

Kovács Eszter s.k., települési képviselő 

Nagy Lászlóné s.k., települési képviselő 

Nemesné Németh Judit s.k., települési képviselő 

Somodi Klára s.k., települési képviselő 

Szőnyi Attila s.k., települési képviselő 

 

 

Az előterjesztést tárgyalja a Jogi, Igazgatási és Közbiztonsági Bizottság. 

 

A rendeletalkotáshoz minősített szótöbbség szükséges. 

 

Az előterjesztést készítették az önálló képviselői indítványt beadó képviselők 
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1. melléklet a „Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és 

szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati 

rendelete módosítására” című előterjesztéshez 

 

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete 

.../.... (…./....) önkormányzati rendelete 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

1. § 

A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdése a 

következő d) és e) ponttal egészül ki: 

(A Képviselő-testület saját tagjai közül minősített szótöbbséggel az alábbi tanácsnokokat 

választotta meg:) 

„d) Településfejlesztési Tanácsnok, 

e) Állatvédelmi Tanácsnok.” 

2. § 

A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet a következő 

„Településfejlesztési Tanácsnok” alcímmel egészül ki: 

„Településfejlesztési Tanácsnok 

27/A. § 

(1) A Településfejlesztési Tanácsnok feladatai: 

a) Részt vesz a kerület terület- és városfejlesztési stratégiájának és más 

tervdokumentumainak kidolgozásában, felülvizsgálatában; 

b) Figyelemmel kíséri a kerületi fejlesztések illeszkedését a korábban elfogadott 

dokumentumokhoz; 

c) Részt vehet a kerületet érintő nagyobb (fővárosi, országos) területfejlesztési projektek 

egyeztetésein, illetve tájékoztatást kérhet róluk; 

d) Segíti a lakosság tájékoztatását a kerületi és kerületet érintő területfejlesztési projektek 

állásáról; 

e) Véleményezi a szakterületéhez tartozó előterjesztéseket. 

(2) A Településfejlesztési tanácsnok munkájáról évente egy alkalommal beszámol a 

Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságnak.” 
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3. § 

A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet a következő 

„Állatvédelmi Tanácsnok” alcímmel egészül ki: 

„Állatvédelmi Tanácsnok 

27/B. § 

(1) Az Állatvédelmi Tanácsnok feladatai: 

a) kapcsolatot tart a kerületben működő állatvédelmi tevékenységet végző szervezetekkel és 

figyelemmel kíséri az állatvédelmi lakossági kezdeményezéseket; 

b) Kapcsolatot tart a kerületi hatósági állatorvossal és a kerületi állatorvosokkal; 

c) Véleményez minden, az állatvédelemmel összefüggő előterjesztést; 

d) Véleményezi az állatvédelmi tevékenységet végző szervezettel kötendő együttműködési 

megállapodásokat, figyelemmel kíséri azok teljesítését. 

(2) Az Állatvédelmi Tanácsnok munkájáról évente egy alkalommal beszámol a 

Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságnak.” 

4. § 

A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete e 

rendelet 1. melléklete szerint módosul. 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

  Szabados Ákos     dr. Demjanovich Orsolya 

  polgármester      jegyző 
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1. melléklet 

1. A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 7.9. 

pontja helyébe a következő pont lép: 

„7.9. Jóváhagyja Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-

testülete Városvédelmi Tanácsnoka, Településfejlesztési Tanácsnoka, valamint Állatvédelmi 

Tanácsnoka éves munkájáról szóló beszámolót.” 
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Általános indokolás 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 

létrehozza a Településfejlesztési Tanácsnoki, valamint az Állatvédelmi Tanácsnoki 

funkciókat. 

Részletes indokolás 

1-3. §  

A Képviselő-testület létrehozza a Településfejlesztési Tanácsnoki, valamint az Állatvédelmi 

Tanácsnoki funkciókat. Felsorolja a tanácsnokok feladatait. 

4. §  

A Területfejlesztési Tanácsnok és az Állatvédelmi Tanácsnok éves beszámolóinak 

elfogadását a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe utalja. 

5. §  

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
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2. melléklet a „Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és 

szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati 

rendelete módosítására” című előterjesztéshez 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 26/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

szóló rendelethez 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése értelmében a jogszabályok 

előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes 

hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges: 

 

Társadalmi hatások: 
A rendeletnek nincs közvetlen társadalmi 

hatása. 

Gazdasági, költségvetési hatások: A költségvetési fedezet rendelkezésre áll, 

Környezeti következmények: 
A rendeletnek közvetlen környezeti 

következménye nincs. 

Egészségi következmények: 
A rendeletnek közvetlen egészségügyi 

következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló 

hatások: 

A rendeletnek az adminisztratív terheket 

tekintve nincs számottevő hatása. 

A jogszabály megalkotásának 

szükségessége, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményei: 

A képviselő-testület két új tanácsnoki funkciót 

hozott létre. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, 

szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 
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Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 26/2019. 

(XI.29.) önkormányzati rendelet 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 26/2019. 

(XI.29.) önkormányzati rendelet 

Korábbi rendelkezés Javasolt módosítás 

24. § (1) bekezdés  

A Képviselő-testület saját tagjai közül minősített 

szótöbbséggel az alábbi tanácsnokokat 

választotta meg: 

a)Civil Tanácsnok, 

b)Közlekedési Tanácsnok, 

c)Városvédelmi Tanácsnok. 

24. § (1) bekezdés  

A Képviselő-testület saját tagjai közül minősített 

szótöbbséggel az alábbi tanácsnokokat 

választotta meg: 

a)Civil Tanácsnok, 

b)Közlekedési Tanácsnok, 

c)Városvédelmi Tanácsnok. 

d)Településfejlesztési Tanácsnok 

e)Állatvédelmi Tanácsnok 

 

Nincs ilyen rendelkezés. 

Településfejlesztési Tanácsnok 

27/A. § 

(1) A Településfejlesztési Tanácsnok feladatai: 

a) Részt vesz a kerület terület- és 

városfejlesztési stratégiájának és más 

tervdokumentumainak kidolgozásában, 

felülvizsgálatában; 

b) Figyelemmel kíséri a kerületi fejlesztések 

illeszkedését a korábban elfogadott 

dokumentumokhoz; 

c) Részt vehet a kerületet érintő nagyobb 

(fővárosi, országos) területfejlesztési 

projektek egyeztetésein, illetve tájékoztatást 

kérhet róluk; 

d) Segíti a lakosság tájékoztatását a kerületi és 

kerületet érintő területfejlesztési projektek 

állásáról; 

e) Véleményezi a szakterületéhez tartozó 

előterjesztéseket. 

(2) A Településfejlesztési tanácsnok munkájáról 

évente egy alkalommal beszámol a 

Környezetvédelmi és Városfejlesztési 

Bizottságnak. 

Nincs ilyen rendelkezés. 
Állatvédelmi Tanácsnok 

27/B. § 
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(1) Az Állatvédelmi Tanácsnok feladatai: 

a) kapcsolatot tart a kerületben működő 

állatvédelmi tevékenységet végző 

szervezetekkel és figyelemmel kíséri az 

állatvédelmi lakossági kezdeményezéseket; 

b) Kapcsolatot tart a kerületi hatósági 

állatorvossal és a kerületi állatorvosokkal; 

c) Véleményez minden, az állatvédelemmel 

összefüggő előterjesztést; 

d) Véleményezi az állatvédelmi tevékenységet 

végző szervezettel kötendő együttműködési 

megállapodásokat, figyelemmel kíséri azok 

teljesítését. 

(2) Az Állatvédelmi Tanácsnok munkájáról 

évente egy alkalommal beszámol a 

Környezetvédelmi és Városfejlesztési 

Bizottságnak. 

3.melléklet 7.9. pont: Jóváhagyja 

Budapest Főváros XX. kerület 

Pesterzsébet Önkormányzat 

Képviselő-testülete Városvédelmi 

Tanácsnoka éves munkájáról szóló 

beszámolót 

3.melléklet 7.9. pont: Jóváhagyja Budapest 

Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városvédelmi Tanácsnoka, Településfejlesztési 

Tanácsnoka, valamint Állatvédelmi Tanácsnoka 

éves munkájáról szóló beszámolót. 

 


