
 

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. § 
 

(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és       
Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII.     
22.) XI.ÖK rendeletnek (a továbbiakban:     
SZMSZ) az A Képviselő-testület által a      
polgármesterre és a bizottságokra önkormányzati     
rendeletekben átruházott hatáskörök című 3.     
mellékletének (a továbbiakban: 3. melléklet) A      
Képviselő-testület hatásköre részében „A    
díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi     
kitüntetések és elismerő címek adományozásáról     
szóló 36/2012./VI.6./XI.ÖK rendelet alapján”    
rész a következő 12/A. ponttal egészül ki: 

 

  Hatáskör § hely Véleményező Javaslattevő 

12/A. dönt az „Újbuda   
környezetének 
védelméért" elismerő  
cím adományozásáról 

12/A. § (7)   Polgármester 
12/A. § (6) 

 
 



 

 
 

     
(2) Az SZMSZ 3. mellékletében A      
Képviselő-testület hatásköre rész a következő     
rendelkezéssel egészül ki:  

 
„Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérbeadásáról szóló 
…/2017. (… ...) XI.ÖK rendelet alapján 

(szakmai előkészítő: Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság 
és Városgazdálkodási Igazgatóság) 

 

 Hatáskör § hely Véleményező Javaslattevő 

1. az Önkormányzat  
tulajdonában álló lakások és    
helyiségek bérbeadói jogát   
gyakorolja 

2. § (1), (4)   

2. dönt lakás bérlő-kiválasztási,   
illetve bérlőkijelölési jogának   
más szerv részére történő    
biztosításáról 

17. § (1)  Szociális és 
Egészségügyi 

Bizottság 

 
 

    (3) Az SZMSZ 3. mellékletének A Polgármester       
hatásköre részében „A személyes gondoskodást     
nyújtó ellátásokról szóló 16/2014. (V. 28.)      
XI.ÖK rendelet alapján” rész a következő 1/A.       
ponttal egészül ki:  

 

 Hatáskör § hely Véleményező Javaslattevő 

1/A. dönt az Egyesített Bölcsődei    
Intézmények bölcsődei ellátás   
igénybevételéről a Gyvt. 32. §     
(1) a) pontjában   
meghatározottak alapján 

4. § (2)  Egyesített Bölcsődei  
Intézmények vezetője 

 



 

 
 

    (4) Az SZMSZ 3. mellékletében A Polgármester       
hatásköre rész a következő rendelkezéssel     
egészül ki:  
 

„Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásáról szóló 

…/2017. (… ...) XI.ÖK rendelet alapján 
(szakmai előkészítő: Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság 

és Városgazdálkodási Igazgatóság) 
  

 Hatáskör § hely Véleményező Javaslattevő 

1. gyakorolja a lakás és helyiség     
bérbeadói jogkörét, ha e    
rendelet vagy más jogszabály    
nem jelöli meg a bérbeadói     
jogokat gyakorló szervet 

2. § (3)   

2. gyakorolja a bizottságok   
hatásköreit a bizottságok   
működésének nyári  
időszakban történő  
szünetelése időtartama alatt 

2. § (5)   

3. gondoskodik a pályázati kiírás    
közzétételéről 

14. § (2)   

4. felmondja a bérleti   
jogviszonyt, ha a bérlő kereső     
tevékenysége 90 napnál   
hosszabb időre szűnik meg,    
vagy a lakáscélú   
előtakarékosságra vállalt  
kötelezettségének nem tesz   
eleget, és a lakrészre van a      
feltételeknek megfelelő  
igénylő 

20. § (4)  Szociális és 
Egészségügyi 

Bizottság 



 

5. a lakásban visszamaradt   
társbérlő(k) bérleti szerződését   
az Ltv. 26. § (2) bekezdésében      
meghatározott minőségű  
cserelakás egyidejű felajánlása   
mellett felmondja. 

25. § (5)   

6. az átmeneti elhelyezés   
részletes feltételeiről a   
bérbeadó nevében a bérlővel    
írásbeli megállapodást köt. 

28. § (2)   

7. hozzájárulhat ahhoz, hogy a    
bérlő a testvérét, nagyszülőjét,    
vele együtt lakó gyermekének    
házastársát, az Ltv. 21. § (1)      
bekezdés hatálya alá nem    
tartozó unokáját és az    
élettársát a lakásba befogadja 

31 . § (1)   

8. felmondhatja a bérleti   
szerződést a bérlő felújítási    
kötelezettségeinek 
elmulasztása esetén 

37. § (5)  Szociális és 
Egészségügyi 

Bizottság 

9. megállapodik a bérlővel lakás    
átalakítása, korszerűsítése  
tárgyában 

38. § (1)   

10. megköti, módosítja,  
megszünteti a lakásbérleti   
szerződést, a bérbeadói   
jogkört gyakorló döntésének   
keretei között 

40. § (1)   

11. megállapítja a  
lakbértámogatás összegét 

59. § (2)   

12. gondoskodik a  
helyiség-bérbeadás pályázati  
kiírásának közzétételéről 

68. § (3)   

13. megköti, módosítja,  
megszünteti a helyiségbérleti   
szerződést, a bérbeadói   

79. §   



 

jogkört gyakorló döntésének   
keretei között 

 
 

    (5) Az SZMSZ 3. mellékletében A Jegyző       
hatásköre rész a következő rendelkezéssel     
egészül ki:  

„2013 
  

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
2/2013. (I. 29.) XI.ÖK rendelet alapján 

(szakmai előkészítő: Hatósági Igazgatóság)  
  

  Hatáskör § hely Véleményező Javaslattevő 

1. dönt a közigazgatási   
bírságolási ügyekben 

9. § (1)     

 
 

    (6) Az SZMSZ 3. mellékletében A Gazdasági       
Bizottság hatásköre rész a következő     
rendelkezéssel egészül ki: 

„2017 
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérbeadásáról szóló 
…/2017. (… ...) XI.ÖK rendelet alapján 

(szakmai előkészítő: Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság 
és Városgazdálkodási Igazgatóság) 

 

 Hatáskör § hely Véleményező Javaslattevő 

1. megállapítja a pénzbeli   
térítés mértékét, ha a bérleti     
jogviszony megszüntetésére  
lakásgazdálkodási, 
közérdekű feladatok  
megvalósítása érdekében  
van szükség 

41. § (5)  Polgármester 



 

2. meghatározza a helyiség-   
bérbeadás célját 

64. § (2)   

3. jogosult közérdekű  
önkormányzati célból a   
helyiségre pályáztatás nélkül   
bérlőt jelölni, valamint a    
bérleti jogviszonyra  
vonatkozó szabályokat a   
rendeletben foglaltaktól  
eltérően megállapítani 

67. § (2) g), 
(3) 

 Kulturális 
Városközpont területén 

a Kulturális és 
Köznevelési Bizottság 

4. egyedileg dönt - pályáztatás    
útján, vagy kérelemre - a     
központi költségvetésről  
szóló mindenkor hatályos   
törvényben meghatározott  
forgalmi értéket meg nem    
haladó értékű helyiség   
bérbeadásáról 

67. § (4)   

5. meghatározza a helyiség   
bérbeadására kiírt  
pályázaton való részvétel   
feltételeit 

68. § (1)   

6. meghatározza a helyiség-   
bérbeadás pályázati  
kiírásának feltételeit 

68. § (3)   

7. dönt a pályázati kiírás    
közzétételének helyeiről 

68. § (4)   

8. meghatározza a pályázati   
ajánlat benyújtásának  
határidejét 

69. § (2)   

9. dönthet arról, hogy az    
érvényes pályázatot  
benyújtók között  
versenytárgyalást kell  
tartani, 

71. § (2)   



 

10. dönthet arról, hogy ha a     
pályázat nyertese a bérleti    
szerződést az előírt   
határidőben nem köti meg, a     
helyiséget a  
versenytárgyaláson részt  
vett és az Önkormányzat    
által második legkedvezőbb   
ajánlatot tevőnek kihirdetett   
pályázó részére kell bérbe    
adni, 

72. § (3)   

11. dönt pályázat  
eredménytelennek 
nyilvánításáról 

73. § (1) e)   

12. dönt eredménytelen pályázat   
esetén a pályázat   
megismétléséről, illetve a   
helyiség pályázaton kívüli   
bérbeadásáról, vagy egyéb   
célú hasznosításáról 

73. § (2)   

14. meghatározza a  
helyiségpályázat 
versenytárgyalása részletes  
eljárási szabályait 

74. §   

15. hozzájárul a helyiségbérleti   
szerződésben meghatározott  
időtartam elteltekor bérleti   
szerződés megkötéséhez 

75. § (3)   

16. meghatározza a helyiség   
bérleti díját 

76. § (1)   

15. dönt az óvadék összegének a     
bérleti díj háromszorosánál   
kevesebb összegben való   
meghatározásáról vagy  
elengedéséről 

78. § (3)   

16. hozzájárul a helyiség egy    
részének vagy egészének   
albérletbe adásához 

80. § (1)   



 

17. hozzájárul helyiségbérleti  
jog átruházásához és   
cseréjéhez 

81. § (1)   

 

     
(7) Az SZMSZ 3. mellékletében A Szociális és        
Egészségügyi Bizottság hatásköre rész a     
következő rendelkezéssel egészül ki: 

 
„2017 

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásáról szóló 

…/2017. (… ...) XI.ÖK rendelet alapján 
(szakmai előkészítő: Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság 

és Városgazdálkodási Igazgatóság) 
  
 

 Hatáskör § hely Véleményező Javaslattevő 

1. meghatározza az üres   
lakások bérbeadásának  
jogcím szerinti arányait 

4. § (4), 
21.§ (1) 

Gazdasági 
Bizottság 

 

2. megállapítja a  
lakásjuttatási névjegyzéket  
a befogadott lakásigénylők   
rászorultsága alapján  
történő rangsorolásával 

8. § (1)   

3. felveheti kivételes  
méltányosságból az  
egészségügyi, családi és   
gyermekvédelmi 
szempontból rászoruló,  
befogadott lakásigénylési  
kérelemmel nem  
rendelkező személyt az   
éves névjegyzékbe 

9. § (1), (2)  Polgármester 

4. dönt a lakásjuttatási   
névjegyzékbe vett  
lakásigénylő részére  

10. § (4)   



 

biztosítható lakás  
bérbeadásáról 

5. dönt a pályázat alapján    
bérbe adható lakásokról 

11. § (5)   

6. meghatározza a pályázati   
kiírás feltételeit és az    
elbírálás szempontjait 

13. § (3)   

7. megállapítja a pályázatok   
érvényességét, a nyertes   
pályázó, és az őt követő     
négy soron következő   
pályázó személyét 

16. § (1), 
(3) 

 Polgármester 
(előterjesztése 

alapján) 

8 dönt a lakáscsere   
jogcímén bérbe adott lakás    
juttatásáról 

26. § (3)   

9. megállapítja a bérleti   
jogviszony folytatása  
feltételeinek fennállását, és   
- több jogosult esetén -     
dönt a jogosult/jogosultak   
személyéről 

27. § (1)   

10. dönt a 3. § (2)     
bekezdésének l-n)  
pontjaiban meghatározott  
bérbeadás iránti  
kérelemről, a végrehajtási   
árverésen, a végrehajtási   
eljáráson kívüli és a    
végrehajtási eljárás során   
történő önkormányzati  
részvételről, annak  
feltételeiről 

29. § (2)   

11. hozzájárul a lakás vagy    
annak egy részének   
albérletbe adásához 

32. § (1)   



 

12. hozzájárul bérlők, illetve   
bérlő és tulajdonos közötti    
lakáscsere-szerződéshez 

33. §   

13. meghosszabbíthatja a  
bérlet időtartamát további 5    
év időtartamra 

35. §   

14. meghosszabbítja a bérlő   
részére felújítási  
kötelezettséggel bérbe  
adott lakás felújítási   
határidejét 

37. § (2)   

15. dönt a bérlő részére a     
lakás átalakítás,  
-korszerűsítés teljes  
költségének egyösszegű  
megtérítéséről 

38. § (4)  Polgármester 
javaslata alapján 

16. gyakorolja a bérbeadói   
jogkört a lakbér és a külön      
szolgáltatások díja  
tekintetében 

42. § (1)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l) a kerületi tulajdonú közterületen, vagy az       
Önkormányzat tulajdonában álló épületben    
vagy épületen elhelyezésre, lebontásra    
vagy áthelyezésre kerülő művészeti    
alkotások esetében a megvalósítással    
kapcsolatosan.  

 2. § 
 

(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 - Kulturális és      
Köznevelési Bizottság (KKB) rész 1. pont l)       
alpontja  helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
     (Javaslatot tesz:) 
 

„l) a kerületi tulajdonú közterületen, vagy az       
Önkormányzat tulajdonában álló épületben    
vagy épületen elhelyezésre, lebontásra vagy     
áthelyezésre kerülő művészeti alkotások és     
műalkotásnak nem minősülő emléktáblák     
esetében a megvalósítással kapcsolatosan.”  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) az önkormányzati tulajdonban álló     
lakások lakbéréről, a külön szolgáltatások     
díjáról, és a lakbértámogatásról, továbbá a      
rászorult személyek támogatásáról,   
valamint a személyes gondoskodást nyújtó     
ellátásokról szóló rendeletek   
érvényesülését; 

  
(2) Az SZMSZ 5. mellékletében a II. A        
bizottságok feladatkörei - Kulturális és     
Köznevelési Bizottság (KKB) rész 2. pontja a       
következő d) alponttal egészül ki:  
 

(Véleményezi:) 
 

„d) nem önkormányzati tulajdonú épületen     
új művészeti alkotások elhelyezését.”  
 

(3) Az SZMSZ 5. mellékletében a II. A        
bizottságok feladatkörei - Szociális és     
Egészségügyi Bizottság (SZEB) rész 3. pont e)       
alpontja  helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(Figyelemmel kíséri:) 
 
„e) az önkormányzati tulajdonban lévő     
lakások és nem lakás céljára szolgáló      
helyiségek bérbeadásáról, továbbá a rászorult     
személyek támogatásáról, valamint a    
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról    
szóló rendeletek érvényesülését;” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jegyzői Igazgatóság 

- Jogi Csoport 
- Szervezési Csoport 

 - Közbeszerzési Csoport 
- Központi Iktató 
- Programkoordinációs Csoport  
- Jegyzői Titkárság 

  - Közbiztonsági referens 
 - Európai uniós munkatárs 

 3. §  
 

Az SZMSZ-nek az A Polgármesteri Hivatal belső       
szervezeti tagozódásai című 8/b. mellékletében a      
„Jegyzői Igazgatóság” rész helyébe a következő      
rendelkezés lép: 
 
       „Jegyzői Igazgatóság 

- Jogi Csoport 
- Szervezési Csoport 

             - Közbeszerzési Csoport 
- Központi Iktató 
- Programkoordinációs Csoport  
- Jegyzői Titkárság  

            - Európai uniós munkatárs” 
 



 

  
 

  
 

  4. § 
  
(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 26. 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 

26. Kerületi 
diáksport, 
Budapesti és  
Országos 
Diákolimpia és  
eredményességi 
támogatás, iskolai  
sportkörök 
támogatása 

Adott évi  
költségvetési 
rendelet 

Újbuda 
Sportjáért 
Nonprofit Kft. 
Támogatási 
szerződések 

Az adott évi   
költségvetésben 
meghatározott 
mértékben 

Kerületben 
működő saját,  
fővárosi 
fenntartású és  
egyházi 
intézmények 

 
 
 

    (2) Az SZMSZ 13. mellékletében a 2. Újbuda        
Önkormányzata önként vállalt feladatai rész 35.      
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 



 

35. Újbudai temetési  
támogatás 

10/2015. (II.  
25.) XI.ÖK  
rendelet a  
rászorult 
személyek 
támogatásáról
14. § 

Polgármesteri 
Hivatal 

Az adott évi   
költségvetésben 
meghatározott 
mértékben 

  

  

     (3) Az SZMSZ 13. mellékletében a 2. Újbuda        
Önkormányzata önként vállalt feladatai rész a      
következő 58. ponttal egészül ki: 
 

 A. Önként 
vállalt feladat 

B. 
Vonatkozó 
jogszabály 

vagy 
határozat 

C. A feladat 
ellátásának 

módja 

D. A feladat 
ellátásának 

mértéke 

E. Megjegyzés 

58. Felelős 
Vállalkozás 
Újbuda címek  
adományozása 

101/2017. (V.  
25.) XI.ÖK  
határozat 

Pályázat Évente 1  
millió Ft 

  

 

   5. § 
  

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben          
foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon       
lép hatályba.  
 
(2) Az 1. § (2), (4), (6) és (7) bekezdése és a 5. §              
(4) bekezdés d) és e) pontja 2017. október 1-jén         
lép hatályba.  
 
(3) Az 1. § (3) bekezdése 2018. január 1-jén lép          
hatályba. 

 
23. § (1) A téma szerint illetékes       
bizottság(ok)nak a rendeletmódosításra   
vonatkozó – önállóan vagy közösen     
benyújtott – képviselői, tanácsnoki    
előterjesztést előzetesen meg kell    
tárgyalni. 

 (4) Hatályát veszti az SZMSZ-nek 
a) a 23. §-a,  
b) a 90. § (1) bekezdése,  
c) az A képviselő-testület által a polgármesterre,       
a bizottságokra és a jegyzőre az SZMSZ-ben       
átruházott hatáskörök című 2. mellékletében a 2.       
A bizottságokra átruházott hatáskörök –     



 

(2) A polgármester – a féléves üléstervben       
szereplő előterjesztések kivételével –    
javasolhatja a képviselői, tanácsnoki    
előterjesztés megtárgyalását azzal, hogy    
azt a napirendi javaslatban szerepelteti,     
szükség esetén a téma szerint illetékes      
bizottságnak véleményezésre kiadhatja. 
(3) Amennyiben a polgármester a     
képviselői, tanácsnoki előterjesztés   
napirendre vételét nem javasolja, a     
Képviselő-testületet ennek okáról a    
napirendi vita során tájékoztatja. A     
napirendi javaslatban nem szerepeltetett    
képviselői előterjesztéseket a képviselők    
tájékoztatása érdekében – kapcsolódó    
egyéb anyagként – fel kell tölteni a       
TTR-be. 
 
90. § (1) Önkormányzati hatósági ügyben a       
polgármester a Képviselő-testület   
hatáskörébe tartozó, valamint saját, és     
átruházott hatáskörében eljárva   
meghosszabbíthatja az ügyintézési   
határidőt a Ket. 33. §-ának (7)      
bekezdésében foglaltak szerint. 
 
2. melléklet 
1. Nem önkormányzati tulajdonú épületen     
lévő új művészeti alkotások elhelyezését     
véleményezi….. 
 
2. Dönt a kerület illetékességi területén      
egyéb emléktáblák elhelyezéséről. 

Kulturális és Köznevelési Bizottság (KKB) rész      
1. pontjának első mondata és 2. pontja, 
d) az SZMSZ 3. mellékletében 

da) a Képviselő-testület hatásköre részben,  
db) a Polgármester hatásköre részben,  
dc) a Gazdasági Bizottság hatásköre részben 
és 
dd) a Szociális és Egészségügyi Bizottság      
hatásköre részben 
a „Budapest XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata tulajdonában álló lakások és     
nem lakás céljára szolgáló helyiségek     
bérbeadásáról szóló 41/2001./XII.29./ XI.ÖK    
rendelet alapján” rész és 

e) az SZMSZ 3. mellékletében 
ea) a Polgármester hatásköre részben és 
eb) a Szociális és Egészségügyi Bizottság      
hatásköre részben 
a „Az Önkormányzati és egyéb tulajdonban      
álló lakások lakbéréről, bérleti díjáról,     
továbbá a külön szolgáltatások díjáról,     
valamint a lakbértámogatásról szóló    
42/2001./XII.29./ XI.ÖK rendelet alapján”    
rész. 
 

(5) Ez a rendelet 2018. január 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) 3. mellékletében a Képviselő-testület hatásköreinek, és a            
Jegyző átruházott hatásköreinek felsorolását egészíti ki a Képviselő-testület korábban meghozott          
döntéseinek megfelelően a hatásköri szabályok pontosítása érdekében. 

  
A 2. §-hoz 

  
Az SZMSZ 5. mellékletébe, a Kulturális és Köznevelési Bizottságnak az SZMSZ-ben meghatározott            
feladatköreihez teszi át a korábban a 2. mellékletben, az átruházott hatáskörök között tévesen szereplő              
bizottsági feladatokat.  
Továbbá a Képviselő-testület által újraalkotott rendelet címének változása miatti javítás érdekében           
módosítja a Szociális és Egészségügyi Bizottság feladatát.  

 
A 3. §-hoz 

 
Az SZMSZ-nek az A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásai című 8/b. mellékletében a             
„Jegyzői Igazgatóság” résznél a közbiztonsági referens szervezeti hovatartozását pontosítja.  
 

A 4. §-hoz 
  

Az (1) bekezdés az SZMSZ 13. mellékletében található kerületi diákolimpiára utaló kifejezést javítja,             
mivel a diákolimpia szó védett. 
A (2) bekezdés az SZMSZ 13. mellékletében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló              
törvényre való téves hivatkozást kerül javításra.  
A (3) bekezdés a a Képviselő-testület által korábban létrehozott Felelős Vállalkozás Újbuda cím             
adományozását veszi fel az  önként vállalt feladatok közé.  
 

Az 5. §-hoz 
 

Ezen szakasz a módosító rendelet hatálybalépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik, valamint          
hatályon kívül helyezi az SZMSZ több rendelkezését: 
a) a 23. §-t amiatt, hogy megszűnt a képviselői előterjesztésekkel kapcsolatos külön eljárásrend,  
b) a 90. § (1) bekezdését azért, mert a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános               
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján már nincs lehetőség az ügyintézési határidő             
meghosszabbítására, 
c) 2. mellékletében a 2. A bizottságokra átruházott hatáskörök – Kulturális és Köznevelési Bizottság              
(KKB) rész 1. pontjának első mondatát és 2. pontját a 2. §-ban foglalt rendelkezésekkel összhangban, 



 

d) a 3. mellékletben a „Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem               
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 41/2001./XII.29./ XI.ÖK rendelet alapján”          
részeket új rendelet megalkotása miatt és 
e) szintén a 3. mellékletben az „Az Önkormányzati és egyéb tulajdonban álló lakások lakbéréről,              
bérleti díjáról, továbbá a külön szolgáltatások díjáról, valamint a lakbértámogatásról szóló           
42/2001./XII.29./ XI.ÖK rendelet alapján” részeket új rendelet megalkotása miatt. 

 


