
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
 
A Polgármesteri Hivatalban munkacsoport alakult, amely áttekinti az önkormányzati         
rendeletek magasabb rendű jogszabályokkal való összhangját, továbbá javaslatot tesz azok          
felülvizsgálatára, ennek részeként módosításukra vagy hatályon kívül helyezésükre. A jegyző          
ezen kötelezettségét a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21. § (2) bekezdése írja              
elő. Ezen munka kapcsán a következő rendeletmódosításokra teszek javaslatot:  
 
1.  
A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek          
adományozásáról szóló 36/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az           
iskolák 2017. január 1-jei állami működtetésbe vétele miatt 2017. május 4-ei hatállyal több             
pontban módosításra került. 
  
Felmerült idő közben, hogy a Rendelet 18. § (1) bekezdése, mely az adományozók körét              
szabályozza, legyen kiegészítve, hiszen ezen pontot is érinti az, hogy az iskolák fenntartója             
már nem az Önkormányzat, ugyanakkor fontos lenne, hogy köznevelési területen a Dél-Budai            
Tankerületi vezetője illetve a Tankerület által fenntartott köznevelési intézmények vezetői is           
tudjanak javaslatot tenni az egyes kitüntetésekre, elismerő címekre. 
  
A fentiek értelmében javaslom, hogy a Rendelet 18. § (1) bekezdése egy új ponttal egészüljön               
ki: „a Dél-Budai Tankerületi Központ vezetője, illetve a Dél-Budai Tankerületi Központ által            
fenntartott, Budapest XI. kerületében működő köznevelési intézmények vezetői”. 
  
2. 
A Képviselő-testület 11/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendeletével elfogadta a Budapest XI. kerület,            
Ferencváros-Kelenföld vasútvonal - Budaörsi út - Kőérberki út - Egér út - Andor utca -               
Galvani út - Duna folyam által határolt terület kerületi építési szabályzatát (KÉSZ). Az             
elfogadással egyidejűleg 11 db kerületi szabályozási tervről szóló rendelet, valamint a           
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) 38 db melléklete került hatályon kívül            
helyezésre. 
  
A mellékletek közül technikai okokból kimaradt a KVSZ RM-11/1 számú melléklet hatályon            
kívül helyezése, amely a Kelenföldi Erőmű veszélyességi zónájának lehatárolását         
tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a területre vonatkozóan a KVSZ hatályát vesztette,           
továbbá az elfogadott új KÉSZ a veszélyességi zónát változatlan módon átvette, indokolt az             
RM-11/1 számú melléklet hatályon kívül helyezése. 
 
 
 
 



3. 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 16/2014. (V. 28.) XI.ÖK rendelet           
techniai módosítása két hivatkozás esetében szükséges, mivel a gyermekek védelméről és a            
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben a két hivatkozással érintett           
rendelkezés  - változatlan tartalommal - más helyre került. 
 
4. 
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való           
rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet 3. § (3)-(5) bekezdése az             
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-ának módosulása           
miatt módosításra, illetve pontosításra szorul. A Kormányrendelet módosítás során a          
vagyonkimutatásból törölték a forráscsoportonkénti kimutatás készítési kötelezettséget.       
Javaslom egyértelműen és pontosítva megfogalmazni, hogy a vagyonkimutatásban a         
vagyonelemek mérleg szerinti, tehát nettó értéken szerepeljenek. 
Az 1. melléklet módosítása a normaszöveg módosításához igazodóan változik.  
 
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 a rendeletek megalkotása a Képviselő-testületre és szerveire         
adminisztrációs terheket nem ró, a rendeletek alkalmazása személyi, tárgyi feltételek          
biztosítását nem igényli. 
 
Kérem tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a         
rendeletmódosításokat elfogadni szíveskedjen. 
  
Budapest, 2017. június 12. 
  
  
  
                                                                                   Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna  


