
Tisztelt Képviselő-testület! 
  

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII.           
22. ) XI.ÖK rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) módosítására teszek javaslatot az alábbiak            
szerint:  
 
1.  
 
Az SZMSZ 53. § (2a) bekezdése szerint a rendelettervezettel kapcsolatos módosító           
javaslatokat egyéni képviselő az ülést megelőző munkanapon 12 óráig a polgármesternél és a             
jegyzőnél nyújthatja be, és azt aznap 16 óráig kell a TTR-ben hozzáférhetővé tenni. 
 
Az SZMSZ januári módosítása kapcsán merült fel az a javaslat, hogy a sürgősséggel             
előterjesztett rendelettervezettel kapcsolatos módosító javaslatokat az egyéni képviselő az         
SZMSZ 53. § (1) bekezdés alapján nyújthassa be, vagyis a (2a) bekezdésben foglalt             
szigorúbb szabályozás ne érvényesüljön. 
 
Megvizsgáltuk a javaslatot és a következőkről tájékoztatom a T. Képviselő-testületet.  
 
Az SZMSZ 25. §-a alapján a sürgősségi előterjesztéseket legkésőbb az ülést megelőző            
munkanap 12.00 óráig lehet a polgármesternél benyújtani. Amennyiben tehát a sürgősséggel           
előterjesztett rendelettervezet a benyújtására nyitva álló határidő végén kerül benyújtásra,          
majd ezt követően lesz a Testületi Támogató Rendszerben (TTR-ben) elérhetővé téve, a            
hatályos SZMSZ alapján nem lehet ahhoz az egyéni képviselőnek jogszerűen módosító           
javaslatot benyújtani. (Az is előfordulhat azonban, hogy a sürgősségi előterjesztés az           
összehívott ülés napját 3 nappal megelőzően a TTR-ben elérhetővé tételre kerül.)  
 
Hasonló problémát vet fel az is, ha rendkívüli képviselő-testületi ülés kerül összehívásra –             
amelynek napirendjén szerepel rendelettervezetet tartalmazó előterjesztés –, ugyanis az az          
SZMSZ 19. § (3) bekezdése szerint akár 3 napon belülre is összehívható, valamint az SZMSZ               
20. § (3) bekezdése értelmében a meghívóhoz nem kötelező csatolni az írásos            
előterjesztéseket. (Ugyanakkor előfordulhat az is, hogy rendkívüli ülés a rendes ülésnél           
meghatározott határidők betartásával, az írásos előterjesztések kiküldésével kerül        
összehívásra.)  
  
Az SZMSZ szabályozása alapján tehát rendkívül sokféle módon és időpontban kerülhet a            
rendelettervezet a Képviselő-testület elé. Az SZMSZ 53. § (2a) bekezdése szerinti           
szabályozás azért került bevezetésre, hogy legyen ideje a Polgármesteri Hivatal érintett           
munkatársainak annak vizsgálatára, hogy a beadott és esetlegesen elfogadásra kerülő          
módosító javaslat törvényességi szempontból megfelelő-e, ezért rendkívüli ülés és sürgősségi          
előterjesztés esetén sem javaslom minden esetben ennek a korlátozásnak a megszüntetését.           



Ahhoz, hogy a képviselők részére kellő idő rendelkezésre álljon a rendelettervezetet           
tartalmazó előterjesztés megismerésére és ahhoz módosító javaslat megfogalmazására,        
javaslom, hogy abban az esetben maradjon meg a korlátozó rendelkezés, amennyiben az            
előterjesztés legalább az ülés időpontja előtt 48 órával a TTR-ben hozzáférhetővé tételre            
kerül, és csak az ezt követően felkerülő előterjesztések esetében ne kelljen ezt a szabályt              
alkalmazni.  
 
2.  
  
Az SZMSZ 10. melléklete tartalmazza az Önkormányzat intézményeinek felsorolását.         
Miután a korábbi Klebelsberg Központ illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények          
fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja Újbuda            
intézményeinek esetében a Dél-Budai Tankerületi Központ és Önkormányzatunk ezen         
időponttól az általános iskolák és gimnáziumok működtetési feladatait sem látja el, így az             
SZMSZ fenti mellékletében az erre vonatkozó rész hatályon kívül helyezése szükséges.  
 
Az SZMSZ 24. § (2) bekezdés b) pontjának bd) alpontja szerint amennyiben az előterjesztés              
rendelettervezetet tartalmaz, az előterjesztésben ismertetni kell a jogi szabályozás várható          
következményeit és költségkihatásait az előzetesen elvégzett, az előterjesztésben bemutatott         
hatásvizsgálat alapján. E kötelezettségre figyelemmel arról tájékoztatom a T.         
Képviselő-testületet, hogy e rendelet megalkotása a Képviselő-testületre és szerveire         
adminisztrációs terheket nem ró, a rendelet alkalmazása személyi, tárgyi feltételek          
biztosítását nem igényli. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelettervezetet            
fogadja el. 
  
Budapest, 2017. február 14. 
  
  
   dr. Hoffmann Tamás 
  


