
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
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.  
2018. január j-jével a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól           
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) helyébe az általános közigazgatási            
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) lépett. Az SZMSZ 19. és 74.               
§-a a Képviselő-testület és a bizottságok renkívüli ülésének a Ket.-tel összefüggésben való            
összehívásáról is rendelkezik. Az Ákr. hatálybalépésével azonban megszűntek azok a          
feltételek, amelyek a rendkívüli ülés kötelező összehívásának szabályozását szükségessé         
tették, így ezen rendelkezések hatályon kívül helyezését javasolom. Az SZMSZ 62. §-ában a             
Képviselő-testület hatósági határozatai kapcsán szerepel továbbá a Ket.-re való hivatkozás,          
amelynek Ákr.-re  való módosítása szükséges.  
 
 
2. A közmeghallgatás szabályozása pontosításra szorul, mivel a jelenlegi rendelkezések          
szerint hétvégén nyílik meg, illetve zárul a előzetesen beküldött kérések benyújtásának           
lehetősége mind papíron, mind e-mailben, de ez technikailag nehéz helyzetet teremt. A            
határidők napokban történő meghatározás helyett az időtartamban való meghatározást         
javaslom, mert ez a közmeghallgatásnak a hét bármely napján történő megtartása esetén is jól              
kezelhető. Ezen kívül a szövegezés pontosítására is javaslatot teszek.  
 
 
3.  
2017. december 21-i hatállyal módosult a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.            
törvény. A módosítás szerint az Önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat között a             
megkötendő együttműködési megállapodásnak rögzítenie kell a korábbiakon kívül a helyi          
nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket is. Az         
SZMSZ 102. § (2) bekezdése rendelkezik az együttműködési megállapodás legfontosabb          
elemeiről, így ennek a belső ellenőrzési feladatokkal való kiegészítése szükséges.  
 
 
4.  
Az SZMSZ-be be kell illeszteni  
a) a településkép védelméről szóló 46/2017 (XII. 21.) XI.ÖK rendeletből és  
b) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. (XII. 21.) XI.ÖK rendeletből  



a döntésekre vonatkozó rendelkezéseket az önkormányzati rendeletekben átruházott        
hatáskörökről szóló 3. mellékletbe, valamint hatályon kívül kell helyezni az új rendeletekkel            
hatályon kívül helyezett korábbi rendeletek hatásköri listáit.  
Az új rendeletek hatálybalépése miatt módosítani szükséges továbbá az önként vállalt           
önkormányzati feladatokról szóló 13. mellékletet, valamint a bizottságok által benyújtandó          
testületi előterjesztésekről szóló 6. mellékletet is.  
 
 
5. 
Kiegészítésre kerül az SZMSZ 10. számú melléklete az Önkormányzati intézmények,          
Szociális és gyermekvédelmi intézmények részben az Újbudai Szociális Szolgálat (1119          
Budapest, Keveháza utca 6.) új telephelyével (Kelenföldi Szociális Ház 1119 Fejér Lipót utca             
59.).  
 
 
6.  
Az SZMSZ 6. mellékletében a bizottságokra az SZMSZ-ben átruházott hatáskörök közül a            
Szociális és Egészségügyi Bizottság hatásköréből javaslom hatályon kívül helyezni a          
bölcsődei módszertani feladatra való kijelölésre vonatkozó rendelkezést, tekintettel a         
vonatkozó jogszabályi környezet megváltozására. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet           
elfogadni szíveskedjen.  
  
 
Budapest, 2018. január 9. 
  
 
                                                                                                   dr. Hoffmann Tamás 


