
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Polgármesteri Hivatalban munkacsoport alakult, amely áttekintette az önkormányzati         
rendeletek magasabb rendű jogszabályokkal való összhangját, továbbá javaslatot tett 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, valamint a Képviselő-testület rendelealkotási munkájához         
kapcsolódva javaslatot teszek a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési          
Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII. 22.) XI.ÖK rendelet (a továbbiakban: SZMSZ)          
módosítására az alábbiak szerint: 
 
1.  
Javaslom az SZMSZ 2. mellékletében a Kulturális és Köznevelési Bizottság átruházott           
hatásköreinél az 1. pont első mondatának és a 2. pontnak a hatályon kívül helyezését. Az 1.                
pont első mondta feladatkört határoz meg a Bizottságnak, a 2. pont esetében pedig, mivel az               
emléktáblák felállításáról a pénzügyi fedezet biztosítása miatt a Polgármester dönt, így a            
Bizottságnak csak javaslattételi joga van. Ezek a feladatok az 5. mellékletbe, a Bizottság             
feladatköréhez kerülnek át.  
 
2.  
Az SZMSZ-nek az önkormányzati rendeletekben átruházott hatáskörökről szóló 3.         
mellékletébe be kell illeszetni az „Újbuda környezetének védelméért" elismerő cím          
adományozásáról való döntésről szóló rendelkezést a Képviselő-testület hatásköre részbe,         
valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának         
jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I. 29.) XI.ÖK rendelet alapján a közigazgatási          
bírságokról való döntést a Jegyző hatáskörei közé.  
A Képviselő-testület szeptemberi rendes ülésének napirendjén szerepel az önkormányzati         
tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló           
rendelet újraalkotása. Az új rendeletben foglalt hatásköröknek az SZMSZ-be való beépítése           
kapcsán új rendelkezésekkel szükséges kiegészíteni a 3. mellékletet, valamint hatályon kívül           
kell helyezni az új rendelet miatt megszűnő korábbi rendeletek hatásköri listáit. Ehhez            
kapcsolódva, a rendelet címének változása miatt pontosítani szükséges az SZMSZ-nek a           
bizottságok feladatköreit tartalmazó 5. mellékletében a Szociális és Egészségügyi         
Bizottságnak a  3. pont e) alpontjában foglalt feladatát.  
Szintén a a szeptemberi rendes ülés napirendjén szerepel a személyes gondoskodást nyújtó            
ellátásokról szóló rendelet módosítása, mely szintén érinti a hatásköri szabályokat is, így a             
SZMSZ-ben is módosítani szükséges ezen  rendelet hatásköri jegyzékét.  
 
3.  
Az SZMSZ-nek az A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásai című 8/b.           
mellékletében korrigálni javasolom a Jegyzői Igazgatóság tagozódására vonatkozó részt,         



mivel a közbiztonsági referens nem közvetlenül az igazgató irányításával, hanem a           
Programkoordinációs Csoport munkatársaként végzi feladatait.  
 
4.  
Az SZMSZ önként vállalt önkormányzati feladatokról szóló 13. mellékletének 26. pontjában           
a kerületi diákolimpiára utaló kifejezést javítani szükséges, mivel a Magyar Diáksport           
Szövetség felhívta figyelmünket arra, hogy a „diákolimpia” szó védett, csak a Budapesti és             
Országos Diákolimpia megnevezés használható, a Kerületi Önkormányzat vonatkozásban        
diáksportot kell használni. 
A 13. melléklet 35. pontjából az Újbudai temetési támogatás vonatkozásában törülni           
szükséges a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §              
(6) bekezdésére utaló téves hivatkozást. 
Szintén a 13. mellékletet érinti egy kiegészítés a Képviselő-testület által létrehozott „Felelős            
Vállalkozás Újbuda” elismerő cím miatt, ezt szükséges egy új 58. ponttal felvenni az önként              
vállalt feladatok közé.  
 
5.  
Korábbi döntésével a Képviselő-testület hatályon kívül helyezte Budapest Főváros         
Kormányhivatala Kormánymegbízottjának jelzése alapján az SZMSZ rendelkezései közül a         
képviselői előterjesztések eltérő kezelésére vonatkozó szabályozást. Azonban a jelzésből, így          
a hatályon kívül helyezésből is kimaradt a 23. §, így a hatályon kívül helyezést javaslom               
most megtenni.  
Hatályon kívül kell továbbá helyezni az SZMSZ 90. § (1) bekezdését, miután a közigazgatási              
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján            
már nincs lehetőség az ügyintézési határidő meghosszabbítására.  
 
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. 
 
Budapest, 2017. szeptember 12. 
 
 
                                                                                  Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 


