
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
  
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII. 
22.) XI.ÖK rendeletet (a továbbiakban: SZMSZ) módosítására teszek javaslatot az alábbiak 
szerint: 
  
1. 
  
Budapest Főváros Kormányhivatala Kormánymegbízottja célvizsgálatot folytatott, melynek       
keretében elsődlegesen az vizsgálta, hogy Önkormányzatunk az Mötv.-ben rögzített, a          
szervezeti és működési szabályzatban szabályozandó tárgykörök vonatkozásában jogszerűen        
tett-e eleget a rendeletalkotási kötelezettségének. 
A vizsgálat eredményeként – szakmai segítségnyújtás keretében – jelezte, hogy több ponton            
módosítani, illetve kiegészíteni javasolja az SZMSZ-t. 
  
A Kormánymegbízott által tett javaslatokat megvizsgálva, azokat elfogadva javaslom a T.           
Képviselő-testületnek, hogy a kért módosításokat tartalmazó rendelettervezetet az        
előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen. 
  
A Kormányhivatal által jelzett módosítási javaslatokon túl, az abban foglaltakból          
következően hatályon kívül szükséges helyezni az SZMSZ 62. § (2) bekezdés a) pontjában a              
„valamint Szervezeti és Működési Szabályzata,” szövegrészt is, mivel ebben a pontban a            
normatív határozattal elfogadandó döntések között egy polgármesteri hatáskörbe tartozó         
döntés szerepel.  
 
2.  
 
Az áprilisi képviselő-testületi ülésre kerülő különböző döntések az SZMSZ módosítást          
vonják maguk után.  
  
a) A fás szárú növények védelméről szóló rendelet újralakotása kapcsán módosítani           
szükséges az SZMSZ-nek a Képviselő-testület által a polgármesterre és a bizottságokra           
önkormányzati rendeletekben átruházott hatáskörök című 3. mellékletét, törölve abból a          
korábbi rendeletre vonatkozó hatásköri rendelkezéseket, és beépítve az új rendelet          
szerintieket. Továbbá a rendelettel kapcsolatos rendelkezések az SZMSZ-nek az Újbuda          
Önkormányzata által más önkormányzattól átvett és önként vállalt feladat- és hatáskörök           
című 13. mellékletében is módosításra kell, hogy kerüljenek. 
 
b) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 16/2014. (V. 28.) XI.ÖK rendelet            
módosítása kapcsán a rendelettervezetben a 14. §-nak egy új (3) bekezdéssel való            
kiegészítése a Szociális és Egészségügyi Bizottság részére egy új hatáskört állapít meg az             



Újbudai Idősek Háza belépési hozzájárulás megfizetése vonatkozásában a méltányossági         
ügyek elbírálása esetében. E hatáskörbővülés az SZMSZ 3. mellékletébe is beépítésre kell,            
hogy kerüljön.  
 
c) A rászorult személyek támogatásáról szóló 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendelet           
módosításával Újbuda Önkormányzatának új önként vállalt feladata az újbudai         
képességfejlesztési támogatás biztosítása, amelyet az SZMSZ 13. mellékletében is         
szerepeltetni kell.  
 
d) Az alapfokú és középfokú köznevelési intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról          
szóló rendelet újralakotása kapcsán ugyancsak módosítani szükséges az SZMSZ 3.          
mellékletét, törölve abból a korábbi rendeletre vonatkozó hatásköri rendelkezéseket, és          
beépítve az új rendelet szerintieket. Továbbá a rendelettel kapcsolatos rendelkezések az           
SZMSZ 13. mellékletében is módosításra kell, hogy kerüljenek. 
 
e) Az ÉLETJÁRADÉK LAKÁSÉRT koncepció felülvizsgálata kapcsán az áprilisi         
képviselő-testületi ülésre beterjesztett határozati javaslat szerint az Általános szerződési         
feltételek alapján a szerződések megkötéséről való döntést a Polgármesterre ruházza át a            
Képviselő-testület azzal, hogy ehhez kérje be a Szociális és Egészségügyi Bizottság           
javaslatát. Ezen hatáskört és feladatot az SZMSZ mellékleteiben is szerepeltetni kell, így a 2.              
és 5. mellékletek módosításra kerülnek. Továbbá az ezzel az önként vállalt feladattal            
kapcsolatos rendelkezések az SZMSZ 13. mellékletében is módosításra kell, hogy kerüljenek. 
 
3. 
  
Az iskolák állami működtetésbe vétele kapcsán pontosítani szükséges a Kulturális és           
Köznevelési Bizottság hatáskörét az SZMSZ 2. mellékletében a fenntartók változása miatt,           
továbbá törölni kell a 10. mellékletben az Egyéb intézmények közül a Fővárosi Pedagógiai             
Szakszolgálat XI. Kerületi Tagintézményét, mint az Önkormányzat által működtetett         
intézményt, valamint a 13. mellékletben a KLIK Budapest XI. Tankerületét Dél-Budai           
Tankerületi Központra kell javítani.   
  
4. 
 
Korábbi képviselő-testületi döntések átvezetésére, valamint egy pontosításra is javaslatot         
teszek.  
 
a) Kiegészíteni javaslom az SZMSZ 13. mellékletét  
- a testvérvárosi kapcsolatok sorát bővítő két korábbi képviselő-testületi döntés (Isztambul           
Bahcelievler és Varsó Zoliborz kerületéről) beépítésével,  
- az utcai szociális munkával, amely feladatnak az ellátására ellátási szerződés került            
megkötésre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel, 



- a lakáscélú önkormányzati kölcsönnel. 
 
b) Tévesen szerepel az SZMSZ 3. mellékletében A Polgármester hatásköre részben a            
rászorult személyek támogatásáról szóló 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK rendeletnél a 3. sorban az             
egyes támogatások jogosultsági feltételeitől történő eltekintés esetében javaslattevőként a         
Szociális és Egészségügyi Bizottság, helyesen az az Önkormányzat szociális vagy          
gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó intézményének vezetője.  
 
c) Ugyanitt még egy technikai javítás szükséges a Média 11. Tömegkommunikációs és            
Szolgáltató Kft. nevének KözPont Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.-re való változása           
miatt. 
 
5. 
 
A jelenleg hatályos SZMSZ szerint a Kulturális és Köznevelési Bizottság hatáskörébe           
tartozik az óvodai nevelési programok módosításának jóváhagyása, amennyiben sem rövid,          
sem hosszú távon többletfinanszírozást nem igényel. A módosító javaslat szerint a           
továbbiakban a Bizottság hatáskörébe tartozna a nevelési program mellett a beiskolázási terv            
és a továbbképzési program jóváhagyása is, valamint mindhárom dokumentum módosítása,          
amennyiben sem rövid, sem hosszú távon nem igényel többletfinanszírozást, tekintettel arra,           
hogy ezek szakmai döntések. 
  
6. 
  
A Gajárszki Áron képviselő által kezdeményezett bizottsági tagcseréről való döntést – mely            
szerint Maurer Györgynek, a Gazdasági Bizottság nem képviselő tagjának a megbízatása           
2017. április 30-án megszűnik, és helyette 2017. május 1-jétől dr. Al-Rashed Ahmed kerül             
megválasztásra – át kell vezetni az SZMSZ-nek az A bizottságok felsorolása, a bizottságok             
létszámának, tisztségviselőinek és tagjainak névsora című 4. mellékletében. 
  
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, a tiszteletdíjak emeléséhez szükséges pénzügyi fedezet a 2017. évi            
költségvetés tervezetében szerepel. 
  
Budapest, 2017. április 18. 
  
                                                                                     dr. Hoffmann Tamás 


