
 

 
 Minősített szótöbbség 

  
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: 
 

  1. § 
  

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és      
Működési Szabályzatáról szóló 34/2014.    
(XII. 22.) XI.ÖK rendelet (a továbbiakban:      
SZMSZ) 4. § (2) bekezdése helyébe a       
következő rendelkezés lép: 
 

(2) Amennyiben a képviselő nem jelenti      
be a szavazás előtt az Mötv. 49. § (1)         
bekezdése szerinti személyes   
érintettségét, a feltételezett mulasztást    
bárki bejelentheti a Vagyonnyilatkozatot    
Ellenőrző Bizottságnak, amely annak    
kivizsgálása után dönt a bizonyítottan     
mulasztó képviselő tiszteletdíjának   
mérsékléséről vagy megvonásáról. A    
döntés alapján a Polgármester intézkedik     

 „(2) Amennyiben a képviselő nem jelenti      
be a szavazás előtt az Mötv. 49. § (1)         
bekezdése szerinti személyes   
érintettségét, a feltételezett mulasztást    
bárki bejelentheti a Vagyonnyilatkozatot    
Ellenőrző Bizottságnak, amely annak    
kivizsgálása után dönt a mulasztás     
tényének megállapításáról és ez    
esetben a képviselő egy havi     
tiszteletdíjának 25%-kal való   



 

a Bizottság határozatának a képviselő     
következő havi tiszteletdíja tekintetében    
való érvényesítéséről. 

csökkentéséről. Amennyiben 1 éven    
belül a mulasztás ismételten    
bizonyítottan előfordul, a képviselő    
következő havi tiszteletdíja   
megvonásra kerül. A döntés alapján a      
Polgármester intézkedik a Bizottság    
határozatának a a képviselő következő     
havi tiszteletdíja tekintetében való    
érvényesítéséről.” 
 

  2. § 
  

Az SZMSZ 6. §-a helyébe a következő       
rendelkezés lép: 
 

6. § 
  

(1) A képviselő tiszteletdíja csökkenthető     
vagy megvonható, ha a képviselő-testületi     
ülésről igazolatlanul távol maradt. 
  
(2) A bizottsági tag tiszteletdíja     
csökkenthető vagy megvonható, ha a     
bizottsági ülésről igazolatlanul távol    
maradt. 
  
(3) Az ülésről távol maradottnak kell      
tekinteni azt, aki az adott ülésen a       
szavazások több mint 25%-án nem vesz      
részt. 
 
(4) Igazolt távollétnek kell tekinteni 
a) az Önkormányzat érdekében az üléssel      
egy időben való feladatteljesítést; 
b) betegség orvosi igazolással való     
bizonyítását. 
A távollét igazolását a képviselőnek vagy      
a bizottsági tagnak minden hónap 6.      
napjáig el kell juttatnia a     
Polgármesternek. 

 „6. § 
  

(1) A képviselő tiszteletdíja a (4)      
bekezdésben foglaltak szerint   
csökkentésre kerül, ha a    
képviselő-testületi ülésről igazolatlanul   
távol maradt. 
  
  
  
  
(2) Az ülésről távol maradottnak kell      
tekinteni azt, aki az adott ülésen a       
szavazások több mint 50%-án nem vesz      
részt. 
  
(3) Igazolt távolmaradásnak kell tekinteni 
a) az Önkormányzat érdekében az üléssel      
egy időben való feladatteljesítést, 
b) betegség orvosi igazolással való     
bizonyítását, 
c) állampolgári kötelezettség teljesítését; 
 
 



 

  
  
  
  
  
  
 
 
  
(5) A Polgármester – a frakcióba tartozó       
képviselő esetén a frakcióvezető    
javaslatára – minden hónap 10 napjáig      
dönt a tiszteletdíj csökkentésének    
mértékéről vagy megvonásáról és erről a      
képviselőt értesíti, valamint intézkedik a     
döntésnek a képviselő következő havi     
tiszteletdíja tekintetében való   
érvényesítéséről. 
 

d) a képviselő munkáltatója által     
elrendelt vagy saját   
keresőtevékenységével összefüggő  
hivatalos bel- vagy külföldi kiküldetést. 
A távolmaradás igazolását a képviselőnek     
minden hónap 6. napjáig el kell juttatnia a        
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző  
Bizottságnak. 

 
(4) A Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző    
Bizottság minden negyedévet követően    
megvizsgálja az előző negyedévben    
megtartott üléseken való részvételt,    
melynek alapján, a negyedév során     
bármely ülésről való igazolatlan    
távolmaradás esetén, döntésével a    
képviselő egyhavi tiszteletdíját egy    
alkalommal maximum 10%-kal   
csökkentheti. 
  
(5), A Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző    
Bizottság a döntésről a képviselőt     
e-mailben értesíti. A döntés alapján a      
Polgármester intézkedik a   
csökkentésnek a képviselő következő havi     
tiszteletdíja tekintetében való   
érvényesítéséről. 

  
(6) A bizottsági tag távolmaradására az      
e §-ban foglaltakat kell megfelelően     
alkalmazni.” 

 

  3. § 
  

Az SZMSZ 32. § (3) bekezdésének helyébe       
a következő rendelkezés lép: 
 

(3) A levezető elnök a rendzavaró      
képviselőt első alkalommal figyelmezteti,    
ismételt rendzavarás esetén rendre    

 „(3) A levezető elnök a rendzavaró      
képviselőt első alkalommal figyelmezteti,    
ismételt rendzavarás esetén rendre    



 

utasítja. Amennyiben a képviselőt egy     
ülés alatt két egymást követő alkalommal,      
vagy két egymást követő ülésen rendre      
kellett utasítani, a rendzavaró képviselő     
tiszteletdíjának mérsékléséről vagy   
megvonásáról a Vagyonnyilatkozatot   
Ellenőrző Bizottság dönt. A döntés     
alapján a Polgármester intézkedik a     
Bizottság határozatának a képviselő    
következő havi tiszteletdíja tekintetében    
való érvényesítéséről. 

utasítja. Amennyiben a képviselőt egy     
ülés alatt két egymást követő     
alkalommal, vagy két egymást követő     
ülésen rendre kellett utasítani, a     
rendzavaró képviselő tiszteletdíja egy    
alkalommal 25%-kal csökkentésre   
kerül, melyet a levezető elnök az ülésen       
bejelent. A bejelentés alapján a     
Polgármester intézkedik a   
csökkentésnek a képviselő következő    
havi tiszteletdíja tekintetében való    
érvényesítéséről.” 
 

  4. § 
  

Az SZMSZ 71. § (3) bekezdésének helyébe       
a következő rendelkezés lép: 
 

(3) Amennyiben a bizottsági tag nem      
jelenti be a szavazás előtt az Mötv. 49. §         
(1) bekezdése szerinti személyes    
érintettségét, a feltételezett mulasztást    
bárki bejelentheti a Vagyonnyilatkozatot    
Ellenőrző Bizottságnak, amely annak    
kivizsgálása után dönt a bizonyítottan     
mulasztó bizottsági tag tiszteletdíjának    
csökkentéséről vagy megvonásáról. A    
döntés alapján a Polgármester intézkedik     
a Bizottság határozatának a képviselő     
következő havi tiszteletdíja tekintetében    
való érvényesítéséről. 

 „(3) Amennyiben a bizottsági tag nem      
jelenti be a szavazás előtt az Mötv. 49. §         
(1) bekezdése szerinti személyes    
érintettségét, a feltételezett mulasztást    
bárki bejelentheti a Vagyonnyilatkozatot    
Ellenőrző Bizottságnak, amely annak    
kivizsgálása után dönt a mulasztás     
tényének megállapításáról és ez    
esetben a bizottsági tag egy havi      
tiszteletdíjának 25%-kal való   
csökkentéséről. Amennyiben a   
mulasztás ismételten bizonyítottan   
előfordul, a bizottsági tag következő     
havi tiszteletdíja megvonásra kerül. A     
döntés alapján a Polgármester intézkedik     
a Bizottság határozatának a bizottsági     
tag következő havi tiszteletdíja    
tekintetében való érvényesítéséről.” 
 
 
 
 



 

 
 
(4) A bizottság rendkívüli ülését össze 
kell hívni 

… 
b) 8 napon belüli időpontra a      
polgármesternek, az  
alpolgármestereknek, a bi-zottsági tagok    
egyharmadának vagy a jegyzőnek    
napirendi javaslatot is tar-talmazó írásbeli     
indítványa alapján be, kivéve, ha az      
indítvány a 8 napon belül sorra kerülő       
rendes bizottsági ülésen is tárgyalható és      
a kérdés tárgyalása nem halaszthatatlan, 

 5. § 
  

Az SZMSZ 74. § (4) bekezdés b) pontjában        
az „egyharmadának” szövegrész helyébe az     
„egynegyedének” szöveg lép.  

  6. § 
  

(1) Az SZMSZ-nek az A képviselő-testület      
által a polgármesterre, a bizottságokra és a       
jegyzőre az SZMSZ-ben átruházott    
hatáskörök című 2. mellékletében (a     
továbbiakban: 2. melléklet) az 1.     
Polgármesterre átruházott hatáskörök rész a     
következő 6. ponttal egészül ki: 
 

  „6. Dönt a Szociális és Egészségügyi      
Bizottság javaslata alapján   
életjáradéki szerződés megkötéséről.” 
 

  (2) Az SZMSZ 2. mellékletében a 2. A        
bizottságokra átruházott hatáskörök –    
Kulturális és Köznevelési Bizottság (KKB)     
rész 6. pontja helyébe a következő      
rendelkezés lép: 

6. Jóváhagyja a nevelési programok     
módosítását, amennyiben sem rövid, sem     
hosszú távon nem igényel    
többletfinanszírozást. 

 „6. Jóváhagyja az óvodák pedagógiai     
programjait, továbbképzési  
programjait és beiskolázási tervét,    
valamint mindhárom dokumentum   
módosítását, amennyiben azok sem    



 

rövid, sem hosszú távon nem igényelnek      
többletfinanszírozást.” 
 

  (3) Az SZMSZ 2. mellékletében a 2. A        
bizottságokra átruházott hatáskörök –    
Kulturális és Köznevelési Bizottság (KKB)     
rész 9. pontja helyébe a következő      
rendelkezés lép: 

 

9. Véleményezi az Önkormányzat    
működtetésében lévő köznevelési   
intézmények vezetői állására beérkezett    
pályázatokat, valamint az intézményt    
érintő alapdokumentumok módosításait. 

 „9. Véleményezi a Dél-Budai    
Tankerületi Központ és a Budapesti     
Komplex Szakképzési Centrum   
fenntartásában lévő intézmények   
vezetői állására beérkezett pályázatokat,    
valamint az intézményt érintő    
alapdokumentumok módosítását.” 
 

  (4) Az SZMSZ 2. mellékletében a 2. A        
bizottságokra átruházott hatáskörök –    
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság   
(VEB) rész helyébe a következő rendelkezés      
lép: 
 

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság   
(VEB) 
  
2. Dönt a képviselő-testületi ülés rendjét      
megzavaró képviselők tiszteletdíjának   
megvonásáról vagy mérsékléséről. 
  
  
3. Dönt a képviselők és a bizottsági tagok        
esetében a – Mötv. 49. § (1) bekezdése        
szerinti – személyes érintettségnek a     
szavazás előtti bejelentési kötelezettsége    
elmulasztása esetén a mulasztó képviselő     
vagy bizottsági tag tiszteletdíjának    
megvonásáról vagy mérsékléséről. 

 „Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző  
Bizottság (VEB) 
  
1. Dönt az ülésről igazolatlanul távol      
maradt képviselők és bizottsági tagok     
esetében a tiszteletdíj csökkentéséről    
vagy megvonásáról. 

  
2. Dönt a képviselők és a bizottsági tagok        
esetében a – Mötv. 49. § (1) bekezdése        
szerinti – személyes érintettségnek a     
szavazás előtti bejelentési kötelezettsége    
elmulasztása esetén a mulasztó képviselő     
vagy bizottsági tag tiszteletdíjának    
megvonásáról vagy mérsékléséről.” 



 

 

  7. § 
  
(1) Az SZMSZ-nek az A Képviselő-testület      
által a polgármesterre és a bizottságokra      
önkormányzati rendeletekben átruházott   
hatáskörök című 3. mellékletében (a     
továbbiakban: 3. melléklet) A Polgármester     
hatásköre részben az A rászorult személyek      
támogatásáról szóló 10/2015. (II. 25.) XI.ÖK      
rendelet alapján rész 3. pontja helyébe a       
következő rendelkezés lép: 
 

 
  

Hatáskör § hely Véleményező Javaslattevő 

3. egyes támogatások  
jogosultsági feltételeinek  
teljesülésétől – a   
létfenntartást 
veszélyeztető, a 13. § (3)     
bekezdésében 
foglaltakon túlmenő,  
súlyos krízishelyzet  
esetén – eltekinthet 

18. § (2) 
bekezdés 

  

az 
Önkormányzat 
szociális vagy 
gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi 
szolgáltatást 

nyújtó 
intézményének 

vezetője 

 
 

  (2) Az SZMSZ 3. mellékletében A      
Polgármester hatásköre rész kiegészül a     
következő rendelkezéssel: 

 
„Az alapfokú és középfokú köznevelési intézményekben tanulók 

tanulmányi ösztöndíjáról szóló 

…/2017. (… …) XI.ÖK rendelet alapján 

(szakmai előkészítő: Humánszolgálati Igazgatóság) 
  
 



 

  Hatáskör § hely Véleményező Javaslattevő 

1. dönt az ösztöndíjak   
odaítéléséről 

4. § (1)   a Polgármester 
által felkért 

szakértői testület 

2. megszünteti a  
tanulmányi ösztöndíj  
folyósítását 

6. § (2)     

 

  (3) Az SZMSZ 3. mellékletében A Jegyző       
hatásköre rész kiegészül a következő     
rendelkezéssel: 

 
„A fás szárú növények védelméről szóló 

...//2017. (.... ....) XI.ÖK rendelet alapján 

(szakmai előkészítő: Környezetvédelmi Osztály) 
 

 
  

Hatáskör § hely Véleményező Javaslattevő 

1. dönt a nem közterületi    
fakivágás, erőteljes  
metszés, csonkolás  
engedélyezéséről vagy  
megtiltásáról és a   
pótlási kötelezettségről 

12. § (3) 
  

 

2. dönt a fakivágási   
engedélyezési eljárás  
során a pénzbeli   
megváltás 
csökkentéséről 

15. § 
 

 

 

  (4) Az SZMSZ 3. mellékletében A Szociális       
és Egészségügyi Bizottság hatásköre rész     
kiegészül a következő rendelkezéssel: 

 
 



 

„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
16/2014. (V. 28.) XI.ÖK rendelet alapján 

(szakmai előkészítő: Humánszolgálati Igazgatóság) 
  

  Hatáskör § hely Véleményező Javaslattevő 

1. egyedi elbírálás alapján az    
idősotthoni ellátás belépési   
hozzájárulásának összegét  
csökkentheti vagy elengedheti 

14. § (3)     

  
 

    8. § 
  

Az SZMSZ-nek az A bizottságok felsorolása,      
a bizottságok létszámának, tisztségviselőinek    
és tagjainak névsora című 4. mellékletében a       
Gazdasági Bizottság tisztségviselőinek és    
tagjainak névsora részben a „Maurer     
György” szövegrész helyébe a „dr.     
Al-Rashed Ahmed” szöveg lép. 
  

    9. § 
  
(1) Az SZMSZ-nek az A bizottságoknak a       
Képviselő-testület által az SZMSZ-ben    
meghatározott feladatkörei című 5.    
mellékletében (a továbbiakban: 5. melléklet)     
a II. A bizottságok feladatkörei – Szociális és        
Egészségügyi Bizottság (SZEB) rész a     
következő 7. ponttal egészül ki: 

    „7. Javaslatot tesz a Polgármester     
részére életjáradéki szerződés   
megkötésére.” 
  



 

  (2) Az SZMSZ 5. mellékletében a II. A        
bizottságok feladatkörei –   
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság   
(VEB) rész a következő 2a. ponttal egészül       
ki: 

  „2a. Átveszi a Polgármester, az     
önkormányzati képviselők és a    
bizottságok nem képviselő tagjainak    
esetében az összeférhetetlenségi ok    
alapjául szolgáló jogviszony   
megszüntetéséről szóló lemondó   
nyilatkozatot, melyről tájékoztatja a    
Képviselő-testületet.” 

  
 

    10. § 
  
(1) Az SZMSZ-nek az Újbuda     
Önkormányzata által más önkormányzattól    
átvett és önként vállalt feladat- és      
hatáskörök című 13. mellékletében (a     
továbbiakban: 13. melléklet) a 2. Újbuda      
Önkormányzata önként vállalt feladatai    
rész 3. pontja helyébe a következő      
rendelkezés lép: 

  

  A. Önként  
vállalt 
feladat 

B. Vonatkozó  
jogszabály 
vagy határozat 

C. A feladat 
ellátásának 

módja 

D. A feladat 
ellátásának 

mértéke 

E. 
Megjegyzés 

3. Fás szárú  
növények 
védelme 

1995. évi LIII.   
tv. a környezet   
védelmének 
általános 
szabályairól, 
46. § (1) c) 
../2017. (... ...)   
XI.ÖK 
rendelet a fás   

Polgármesteri 
Hivatal 

Teljes 
mértékben 

  



 

szárú 
növények 
védelméről 

  

    (2) Az SZMSZ 13. mellékletében a 2.       
Újbuda Önkormányzata önként vállalt    
feladatai rész 7. pontja helyébe a következő       
rendelkezés lép: 

  
  

  A. Önként  
vállalt feladat 

B. Vonatkozó  
jogszabály 
vagy határozat 

C. A feladat 
ellátásának 

módja 

D. A feladat 
ellátásának 

mértéke 

E. 
Megjegyzés 

7. Az alapfokú  
és középfokú  
köznevelési 
intézmények- 
ben tanulók  
tanulmányi 
ösztöndíja 

…/2017. (…  
….) XI.ÖK  
rendelet az  
alapfokú és  
középfokú 
köznevelési 
intézményekbe
n tanulók  
tanulmányi 
ösztöndíjáról  

Pályázat 
Polgármesteri 

Hivatal 

6-8. évf. 150 
fő 

9-13. évf. 25 
fő 

  

  

    (3) Az SZMSZ 13. mellékletében a 2.       
Újbuda Önkormányzata önként vállalt    
feladatai rész 9. és 10. pontja helyébe a        
következő rendelkezések lépnek: 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

  A. Önként  
vállalt feladat 

B. Vonatkozó  
jogszabály 
vagy határozat 

C. A feladat   
ellátásának 
módja 

D. A feladat   
ellátásának 
mértéke 

E. 
Megjegyzés 

9. Kötelező 
úszásoktatás 
támogatása 

2011. évi  
CXC. tv. a   
nemzeti 
köznevelésről, 
27. § (11) 

Újbuda 
Sportjáért 
Nonprofit 
Kft. 
Támogatási 
szerződések 
Dél-Budai 
Tankerületi 
Központ 

Az adott évi   
költségvetés- 
ben 
meghatározott 
mértékben 
  

  

10. Kötelező 
úszásoktatásh
oz biztosított  
gyermek- 
szállítás 
támogatása 

Adott évi  
költségvetési 
rendelet 

Újbuda 
Sportjáért 
Nonprofit 
Kft. 
Támogatási 
szerződések, 
Dél-Budai 
Tankerületi 
Központ 

Az adott évi   
költségvetés- 
ben 
meghatározott 
mértékben 
  

  

  
  

    (4) Az SZMSZ 13. mellékletében a 2.       
Újbuda Önkormányzata önként vállalt    
feladatai rész 13. pontja helyébe a      
következő rendelkezés lép: 

  

  A. Önként  
vállalt 
feladat 

B. Vonatkozó  
jogszabály 
vagy határozat 

C. A feladat 
ellátásának 

módja 

D. A feladat   
ellátásának 
mértéke 

E. 
Megjegyzés 

13. A kerületi  
média 
támogatása 

Adott évi  
költségvetési 
rendelet 

KözPont 
Kulturális, 

Pedagógiai és 
Média  Kft. 
támogatása 

Az adott évi   
költségvetésben 
meghatározott 
mértékben 

  



 

  

    (5) Az SZMSZ 13. mellékletében a 2.       
Újbuda Önkormányzata önként vállalt    
feladatai rész 22. pontja helyébe a      
következő rendelkezés lép: 

 

  A. Önként  
vállalt 
feladat 

B. Vonatkozó  
jogszabály 
vagy 
határozat 

C. A feladat   
ellátásának 
módja 

D. A feladat   
ellátásának 
mértéke 

E. 
Megjegyzés 

22. Életjáradéki 
szerződések 

…/2017. (IV.  
27.) XI.ÖK  
határozat az  
Életjáradék 
lakásért 
koncepcióról 

Szerződés 
Polgármesteri 
Hivatal 
  

Az adott évi   
költségvetésben 
meghatározott 
mértékben 

  

  

    (6) Az SZMSZ 13. mellékletében a 2.       
Újbuda Önkormányzata önként vállalt    
feladatai rész kiegészül a következő 33A.      
ponttal: 

 

  A. Önként  
vállalt 
feladat 

B. Vonatkozó  
jogszabály 
vagy 
határozat 

C. A feladat   
ellátásának 
módja 

D. A feladat   
ellátásának 
mértéke 

E. 
Megjegyzés 

33A. Újbudai 
képesség- 
fejlesztési 
támogatás 

10/2015. (II.  
25.) XI.ÖK  
rendelet a  
rászorult 
személyek 
támogatásáró
l, 12/A. § 

Polgármesteri 
Hivatal 

Az adott évi   
költségvetésben 
meghatározott 
mértékben 

  

  

    (6) Az SZMSZ 13. mellékletében a 2.       
Újbuda Önkormányzata önként vállalt    



 

feladatai rész kiegészül a következő 43A.      
és 43B. ponttal: 

  

  A. Önként  
vállalt 
feladat 

B. Vonatkozó  
jogszabály 
vagy határozat 

C. A feladat   
ellátásának 
módja 

D. A feladat   
ellátásának 
mértéke 

E. 
Megjegyzé

s 

43A. Utcai 
szociális 
munka 

1993. évi III.   
törvény a  
szociális 
igazgatásról 
és szociális  
ellátásokról, 
65/E. §  

125/2012. (IV.  
19.) XI.ÖK  
határozat e)  
pontja 

Ellátási 
szerződés 

Az adott évi   
költségvetésben 
meghatározott 
mértékben 

Magyar 
Máltai 

Szeretet- 
szolgálat 
Egyesület 

43B. Lakáscélú 
önkormány- 
zati kölcsön 

25/2015. (IV.  
29.) XI.ÖK  
rendelet a  
lakáscélú 
önkormány- 
zati kölcsönről 

Polgármesteri 
Hivatal 

Az adott évi   
költségvetésben 
meghatározott 
mértékben 

  

  

  (7) Az SZMSZ 13. mellékletében a 2.       
Újbuda Önkormányzata önként vállalt    
feladatai rész 54. pont 
a) B. oszlopa kiegészül a következő      
szövegrésszel: 

„186/2015. (IX. 17.) XI.ÖK határozat 
  116/2016. (VI. 23.) XI.ÖK határozat”, 

b) E. oszlopa kiegészül a következő      
szövegrésszel: 

„Isztambul Bahcelievler kerülete   
(Törökország) 

Varsó Zoliborz kerülete    
(Lengyelország)” 
 
 
 



 

 
 

  11. § 
  

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt         
kivétellel - a kihirdetését követő napon lép       
hatályba.  
 
(2) A 7. § (3) bekezdése 2017. június 1-jén         
lép hatályba.  
 
(3) Hatályát veszti 
a) az SZMSZ 

ab) 34. § (1) bekezdésének b) pontja, 
ab) 34. § (4) bekezdése, 
ac) 37. § (1) bekezdés utolsó mondata, 
ad) 62. § (2) bekezdés a) pontjában a        
„valamint Szervezeti és Működési    
Szabályzata,” szövegrész, 
ae) 70. § (3) bekezdés b) pontja, 
af) 96. §-a, 
ag) 101. § (2) bekezdése, 
ah) 109. § 9. pontja, 
ai) 2. mellékletében az 1. Polgármesterre      
átruházott hatáskörök rész 1. és 4. pontja, 
aj) 3. mellékletében A Polgármester     
hatásköre – A személyes gondoskodást     
nyújtó ellátásokról szóló 16/2014. (V. 28.)      
XI.ÖK rendelet alapján rész 3. pontjában a       
„szervezeti és működési szabályzatát,”    
szövegrész, 
ak) 3. mellékletében A Polgármester     
hatásköre - A fás szárú növények      
védelméről szóló 31/2015. (IV. 29.) XI.ÖK      
rendelet alapján rész, 
ak) 3. mellékletében A Polgármester     
hatásköre - Az alapfokú és középfokú      
köznevelési intézményekben tanulók 
tanulmányi ösztöndíjáról szóló 42/2015.    
(VI. 29.) XI.ÖK rendelet alapján rész, 



 

al) 5. melléklet II. A bizottságok      
feladatkörei – Vagyonnyilatkozatot   
Ellenőrző Bizottság (VEB) rész 5.     
pontjában a „illetményének emelésére,”    
szövegrész, 
am) A bizottságok által benyújtandó     
testületi előterjesztések című 6. melléklet     
1. Az SZMSZ-ben foglaltak alapján –      
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság   
(VEB) rész 4. pontjában az „illetményének      
emelésére,” szövegrész, 
an) A helyi nemzetiségi önkormányzatok     
tisztségviselőinek és tagjainak névsora    
című 9. melléklete, 
ao) Az Önkormányzat intézményei című     
10. mellékletében az Egyéb intézmények     
részben az „Az Önkormányzat által     
működtetett intézmény: Fővárosi   
Pedagógiai Szakszolgálat XI. Kerületi    
Tagintézménye 1117 Erőmű u. 8.” rész, 

b) a személyes gondoskodást nyújtó     
ellátásokról szóló 16/2014. (V. 28.) XI.ÖK      
rendelet 22. § (1) bekezdésében a „szervezeti       
és működési szabályzatát,” szövegrész. 
 
(4) Ez a rendelet 2017. június 2-án hatályát        
veszti. 

 
  

dr. Hoffmann Tamás 
polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
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) 4. § (2) bekezdésében a képviselő részéről a              
személyes érintettség bejelentésének elmulasztása szankcionálásának szabályait pontosítja. 
  

A 2. §-hoz 
  

Az SZMSZ 6. §-ának módosításával az ülésekről való igazolatlanul távolmaradás          
szankcionálásának szabályait pontosítja. 

  
A 3. §-hoz 

  
Az SZMSZ 32. § (3) bekezdésének módosításával az üléseken való rendzavarás           
szankcionálásának szabályait pontosítja. 
  

A 4. §-hoz 
  
Az SZMSZ 71. § (3) bekezdésének módosításával a bizottsági tag részéről a személyes             
érintettség bejelentésének elmulasztása szankcionálásának szabályait pontosítja. 
  

Az 5. §-hoz 
  
Az SZMSZ 71. § (3) bekezdésében a bizottsági rendkívüli ülés esetében a kezdeményezők             
arányának módosítását tartalmazza. 
  

 A 6. §-hoz 
  
Az SZMSZ 2. mellékletében a Polgármesternek, a Kulturális és Köznevelési Bizottságnak és            
a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságnak az SZMSZ-ben átruházott hatásköreit        
módosítja. 
  

A 7. §-hoz 
 
Az SZMSZ 3. mellékletében a Polgármesternek, a Jegyzőnek és a Szociális és Egészségügyi             
Bizottságnak az egyéb önkormányzati rendeletekben átruházott hatásköreinek felsorolását        
módosítja.  



 

A 8. §-hoz 
 
A Képviselő-testület által elfogadott bizottsági tagcseréből következő módosításokat vezeti át          
az SZMSZ 4. mellékletén. 
 

A 9. §-hoz 
  
Az SZMSZ 5. mellékletében a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Vagyonnyilatkozatot            
Ellenőrző Bizottság feladatköreit egészíti ki. 
 

A 10. §-hoz 
   
Az SZMSZ 13. mellékletében az Önkormányzat önként vállalt feladatinak módosítása és           
kiegészítése történik meg az Képviselő-testület meghozott döntéseinek megfelelően.  
 

A 11. §-hoz 
  

Ezen szakasz a módosító rendelet hatálybalépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik,         
valamint hatályon kívül helyezi az SZMSZ több rendelkezését és a személyes gondoskodást            
nyújtó ellátásokról szóló 16/2014. (V. 28.) XI.ÖK rendelet 22. § (1) bekezdésének            
szövegrészét. 

  
  

 


