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Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

…/2017. (... …) önkormányzati rendelete 
 

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
34/2014. (XII. 22.) XI.ÖK rendelet módosításáról 

 
 

         Korábbi rendelkezések:     

  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 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: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

„(2a) A rendelettervezettel   
kapcsolatos módosító javaslatokat   
egyéni képviselő az ülést megelőző     
munkanapon 12 óráig a    
polgármesternél és a jegyzőnél    
nyújthatja be. A határidőben    
benyújtott módosító javaslatokat a    
TTR-ben az ülést megelőző    
munkanapon 16 óráig kell    
hozzáférhetővé tenni. Ezt követően –     
a technikai jellegű módosítások    
kivételével – az előterjesztő sem tehet      
módosító javaslatot, valamint nem    

 1. § 
 

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti     
és Működési Szabályzatáról szóló    
34/2014. (XII. 22.) XI.ÖK rendelet (a      
továbbiakban: SZMSZ) 53. § (2a)     
bekezdése helyébe a következő    
rendelkezés lép:  
 

„(2a) Amennyiben a rendelettervezetet    
tartalmazó előterjesztés az ülés    
időpontját 48 órával megelőzően a     
TTR-ben hozzáférhetővé tételre kerül, 
a) a rendelettervezettel kapcsolatos    
módosító javaslatokat egyéni képviselő    
az ülést megelőző munkanapon 12 óráig      
a polgármesternél és a jegyzőnél     
nyújthatja be, 
b) az a) pontban foglalt határidőt      
követően – a technikai jellegű     
módosítások kivételével – az    
előterjesztő sem tehet módosító    



 

fogadhat be vagy bocsáthat szavazásra     
egyéni képviselői módosító   
javaslatot.” 

 

javaslatot, valamint nem fogadhat be     
vagy bocsáthat szavazásra egyéni    
képviselői módosító javaslatot. 
A határidőben benyújtott módosító    
javaslatokat a TTR-ben az ülést     
megelőző munkanapon 16 óráig kell     
hozzáférhetővé tenni. ” 

 

  2. § 
  

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő       
napon lép hatályba és a hatálybalépését      
követő napon hatályát veszti. 
 
(2) Hatályát veszti az SZMSZ-nek Az      
Önkormányzat intézményei című 10.    
mellékletében az Általános iskolák és     
gimnáziumok rész. 

 
 

dr. Hoffmann Tamás Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
polgármester jegyző 

 
  



 

Indokolás 
  
a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

34/2014. (XII. 22.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló rendelethez 
  

 Az 1. §-hoz 
 

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII.           
22.) XI.ÖK rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 53. § (2a) bekezdésének módosításával a            
sürgősségi előterjesztésként vagy rendkívüli képviselő-testületi üléseken előterjesztett       
rendelettervezetekhez kapcsolódva kerül rendezésre a módosító javaslatok beadásának        
határideje. Így csak az ülés időpontját 48 órával megelőzően a TTR-ben hozzáférhetővé            
tételre kerülő anyagok esetében korlátozza a rendelettervezethez képviselői módosító         
javaslatok benyújtását.  
 
 

A 2. §-hoz 
  

Ezen szakasz a módosító rendelet hatálybalépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik,         
valamint hatályon kívül helyezi az SZMSZ 10. mellékletének az Általános iskolák és            
gimnáziumok részét, 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, amely az           
általános iskolák és gimnáziumok működtetési feladatait is ellátja.  
 


