
 

Minősített szótöbbség 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 
  

.../2018. (... ...) 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: 

 
 
 
 
 
 
20/B. § (1) A közmeghallgatásra a helyi       
közügyeket érintő kérdés és javaslat (a      
továbbiakban együtt: kérdés) írásban    
legkorábban a közmeghallgatás időpontját    
megelőző 25. naptól legkésőbb a     
közmeghallgatás napját megelőző 5.    
napig a Polgármesteri Hivatal épületeinek     
portáján és kihelyezett ügyfélszolgálati    
irodáján erre a célra elhelyezett     
gyűjtőládákba, vagy az ezen időszakban     
működő kozmeghallgatas@ujbuda.hu  
e-mail címre nyújtható be. 
 
 
(2) A közmeghallgatáson egyéni panaszt 
nem lehet előterjeszteni. Amennyiben a 
közmeghallgatásra írásban egyéni panaszt 
nyújtottak be, úgy azt a 
közmeghallgatáson nem kell tárgyalni, de 
annak kivizsgálásáról – az arra vonatkozó 
szabályok szerint – a jegyző gondoskodik. 
A kivizsgálás tényéről a panaszost 
haladéktalanul értesíteni kell. 

 1. § A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és      
Működési Szabályzatáról szóló 34/2014.    
(XII. 22.) XI.ÖK rendelet (a továbbiakban:      
SZMSZ) 20/B. §-a helyébe a következő      
rendelkezés lép: 

 
„20./B. § (1) A közmeghallgatásra a helyi       
közügyeket érintő kérdés és javaslat (a      
továbbiakban együtt: kérdés) előzetesen    
írásban legkorábban a közmeghallgatás    
napját három héttel megelőzően 9.00 órától       
a Polgármesteri Hivatal épületeinek portáján     
erre a célra elhelyezett gyűjtőládába, vagy a       
kozmeghallgatas@ujbuda.hu e-mail címre   
nyújtható be. Előzetes benyújtásra    
legkésőbb a közmeghallgatás napját egy     
héttel megelőzően 12.00 óráig van     
lehetőség.  
 
(2) A közmeghallgatáson egyéni panaszt     
nem lehet előterjeszteni. Amennyiben a     
közmeghallgatásra előzetesen írásban vagy a     
helyszínen egyéni panaszt nyújtottak be     
vagy adtak elő, úgy azt a közmeghallgatáson       
nem kell tárgyalni, de annak kivizsgálásáról      
– az arra vonatkozó szabályok szerint – a        
jegyző gondoskodik. A kivizsgálás tényéről     
a panaszost haladéktalanul értesíteni kell.” 
 



 

 
 
 
(5) Az írásban be nem nyújtott kérdés       
ismertetésének feltétele, hogy a kérdező a      
közmeghallgatás kezdő időpontját   
megelőzően a helyszínen jelentkezési lap     
leadásával szólásra jelentkezzen. Az    
írásban be nem nyújtott kérdések     
ismertetésére az írásban leadott kérdések     
után, a szólásra jelentkezési lap     
leadásának sorrendjében kerül sor. 
 

 2. § Az SZMSZ 20/C. § (5) bekezdése helyébe a        
következő rendelkezés lép: 

 
„(5) Az előzetesen írásban be nem nyújtott       
kérdés ismertetésének feltétele, hogy a     
kérdező a közmeghallgatás során a     
helyszínen jelentkezési lap leadásával    
szólásra jelentkezzen. Az ilyen módon      
benyújtott kérdések ismertetésére az    
előzetesen írásban leadott kérdések után, a      
szólásra jelentkezési lap leadásának    
sorrendjében kerül sor.” 

 
(4) A Képviselő-testület hatósági    
határozataira a Ket. rendelkezéseit kell     
alkalmazni. 

 3. § Az SZMSZ 62. § (4) bekezdésében az „a        
Ket.” szövegrész helyébe az „az Ákr.” szöveg       
lép. 

 
 
 
 
 
 
e) a helyi nemzetiségi önkormányzat     
működési feltételeinek és   
gazdálkodásának eljárási és   
dokumentációs részletszabályaival,  
valamint az ezeket végző személyek     
megjelölésével, és az adatszolgáltatási    
feladatok teljesítésével kapcsolatos   
előírások. 

 4. § Az SZMSZ 102. § (2) bekezdés e) pontja        
helyébe a következő rendelkezés lép:  

(Az együttműködési megállapodás   
legfontosabb elemei a következők:) 

„e) a helyi nemzetiségi önkormányzat     
működési feltételeinek és gazdálkodásának    
eljárási és dokumentációs   
részletszabályaival, a belső ellenőrzéssel,    
valamint az ezeket végző személyek     
megjelölésével, és az adatszolgáltatási    
feladatok teljesítésével kapcsolatos   
előírások.” 

  5. § (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    
Képviselő-testület hatásköre rész a    
következő rendelkezésekkel egészül ki: 

  
 
 
 
 
 
 



 

„A településkép védelméről szóló  
46/2017 (XII. 21.) XI.ÖK rendelet alapján 

 (szakmai előkészítő: Főépítészi Iroda) 
 

  Hatáskör § hely Véleményező Javaslattevő 

1. dönt a kerületi helyi    
védettség alá helyezésről 

5. § (1)  bármely természetes vagy 
jogi személy, jogi 

személyiséggel nem 
rendelkező szervezet  

2. dönt a kerületi helyi    
védettség 
megszüntetéséről 

5. § (5) c)  bármely természetes vagy 
jogi személy, jogi 

személyiséggel nem 
rendelkező szervezet  

3. 
 

meghatározza az  
Örökségvédelmi 
Pénzügyi Keretből  
felhasználható támogatás  
költségkeretét  

9. § (2)   

 
 
 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
52/2017. (XII. 21.) XI.ÖK rendelet alapján 

(szakmai előkészítő: Humánszolgálati Igazgatóság) 
 

  Hatáskör § hely Véleményező Javaslattevő 

1. egyedi elbírálás alapján 
a szociális 
alapszolgáltatások 
térítési díját csökkentheti 
vagy elengedheti 

7. § (1)   Szociális és 
Egészségügyi Bizottság 

2. dönt a Polgármester 
határozata ellen 
benyújtott fellebbezésről 

9. § (2)   Szociális és 
Egészségügyi Bizottság 

 
 
 
 
 



 

2018 

A 2018. évi költségvetésről szóló 

.../2018. (... ...) XI.ÖK rendelet alapján 

(szakmai előkészítő: Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság) 
  

  Hatáskör § hely Véleményező Javaslattevő 

1. módosítja a költségvetési   
rendeletét negyedévenként,  
munkatervében elfogadott  
időpontokban 

4. § (1)     

2. dönt a Pályázati céltartalék    
esetenként 10 M Ft összeg     
feletti felhasználásáról 

8. § (3)     

3. dönt a Támogatások   
céltartaléka felhasználásáról  
jogosultság esetén 

8. § (7)     

4. dönt az Általános tartalék    
felhasználásáról esetenként 5   
M Ft összeghatárt   
meghaladó felhasználás  
esetén 

8. § (11)     

5. módosítja az előirányzatot a    
közhatalmi bevételek, az   
intézményi működési  
bevételek és a felhalmozási    
célú bevételek esetében a    
költségvetési szervek  
eredeti, vagy a módosított    
bevételi előirányzaton felül   
pénzügyileg teljesült  
többletbevételei esetében  
éves szinten az 1 000 E Ft       
összeget meghaladó esetben 

11. § (1)     

6. dönt a költségvetési szerv    
költségvetésében 
jóváhagyott, engedélyezett  
létszáma év közbeni   
változásáról 

12. §     



 

 

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

 
„A településkép védelméről szóló  

46/2017 (XII. 21.) XI.ÖK rendelet alapján 
 (szakmai előkészítő: Főépítészi Iroda) 

 

  Hatáskör § hely Véleményező Javaslattevő 

1. dönt az Örökségvédelmi   
Pénzügyi Keretből  
nyújtandó támogatás  
odaítéléséről és  
mértékéről 

10. § (5)   

 
 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
52/2017. (XII. 21.) XI.ÖK rendelet alapján 

(szakmai előkészítő: Humánszolgálati Igazgatóság) 
 

  Hatáskör § hely Véleményező Javaslattevő 

1. dönt az Újbudai Idősek    
Háza idősek otthonába   
történő beutalásról az Szt.    
68/A. §-ának (3)   
bekezdésében 
meghatározott gondozási  
szükséglettel, valamint az   
Szt. 119/C. §-ának (1)    
bekezdés szerinti  
igazolással rendelkező  
ellátást igénylő személy   
esetén 

9. § (2)     

2. összehívja az Újbudai   
Szociálpolitikai 
Kerekasztal ülését,  
továbbá gondoskodik a   
Kerekasztal működésével  
kapcsolatos szervezési és   
ügyviteli feladatok  
ellátásáról 

12. § (4)     

 



 

2018 

A 2018. évi költségvetésről szóló 

.../2018. (... ...) XI.ÖK rendelet alapján 

(szakmai előkészítő: Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság) 

 

Hatáskör § hely Véleményező Javaslattevő 

1. dönt a Gazdálkodási   
céltartalék felhasználásáról 

8. § (1) 
 

 

2. engedélyezi a Normatíva   
visszafizetési kötelezettségre  
és kamataira képzett   
céltartalék teljes  
előirányzatának felhasználását 

8. § (2) 
 

 

3. dönt a Pályázati céltartalék    
felhasználásáról esetenként 10   
M Ft összegig 

8. § (3) 
 

 

4. engedélyezi a Nyári napközis    
tábor pedagógus megbízási   
díjak és járulékai céltartalék    
tejes összegének  
felhasználását 

8. § (4) 
 

 

5. dönt az intézményvezetők   
személyi juttatása, jutalmazása   
céltartalék teljes összegének   
felhasználásáról 

8. § (5) 
 

 

6. dönt az Önkormányzat   
irányítása alá tartozó   
köznevelési intézmények  
(óvodák) technikai  
dolgozóinak kerületi pótléka   
céltartalék felhasználásáról 

8. § (6) 
   

7. dönt a Támogatások   
céltartaléka felhasználásáról  
jogosultság esetén 
 

8. § (7) 
 

 

8. dönt az Intézmények   
eszközbeszerzése céltartalék  
felhasználásáról 

8. § (8) 
 

 



 

9. dönt az Aktív Időskor 2018.     
évi fenntartási szakaszára   
elkülönített előirányzat  
felhasználásáról 

8. § (9) 

 10. dönt a kerület fejlesztési    
céltartalék beruházóktól,  
fejlesztőktől átvett  
pénzeszközök 
megállapodásokban rögzített  
beruházási, felújítási,  
fenntartási célú  
felhasználásáról  

8. § (10) 

11. dönt az Általános tartalék    
felhasználásáról esetenként 5   
M Ft összegig 

8. § (11) 
 

 

12. előirányzat-átcsoportosítást 
hajthat végre a jóváhagyott    
költségvetés kiemelt  
előirányzatain belül és között,    
valamint a költségvetési   
szervek, továbbá a   
költségvetési szervek és az    
Önkormányzat között 

9. § (2) 
 

 

13. előzetesen engedélyezi a   
költségvetési szervek által   
felhasználható felújítási,  
beruházási előirányzatokon  
belül, valamint felújítási,   
beruházási és dologi kiemelt    
előirányzatok között  
feladatonként 500 E Ft-ot    
meghaladó mértékben való   
előirányzat-átcsoportosítást 

11. § (1) 
 

 

14. dönt a költségvetés   
végrehajtása során átmenetileg   
felszabaduló pénzeszközök  
betétként történő  
elhelyezéséről vagy abból   
államilag garantált értékpapír   
vásárlásáról 

15. § 
 

 



 

15. engedélyezi az érdekeltségi   
célú jutalék keretből   
kiosztható jutalék mértékét és    
az előleg kifizetését a Jegyző     
tekintetében 

13. melléklet 
4. a) pont 

    

 

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

 
„2018 

A 2018. évi költségvetésről szóló 

.../2018. (... ...) XI.ÖK rendelet alapján 

(szakmai előkészítő: Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság) 

 

Hatáskör § hely Véleményező Javaslattevő 

1. engedélyezi az érdekeltségi   
célú jutalék keretből   
kiosztható jutalék  
személyenkénti mértékét és az    
előleg kifizetését a jogosultak    
tekintetében 

13. melléklet 
4. a) pont 

 

 

 

  (4) Az SZMSZ 3. mellékletében a      
Kulturális és Köznevelési Bizottság    
hatásköre rész a következő rendelkezéssel     
egészül ki: 

 
„2017 

 
A településkép védelméről szóló  

46/2017 (XII. 21.) XI.ÖK rendelet alapján 
 (szakmai előkészítő: Főépítészi Iroda) 

 

  Hatáskör § hely Véleményező Javaslattevő 

1. előkészíti a pályázat   
kiírását, meghatározza a   
pályázati feltételeket, az   
eljárás szabályait 

10. § (1)   



 

 
 

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

 
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

52/2017. (XII. 21.) XI.ÖK rendelet alapján 
(szakmai előkészítő: Humánszolgálati Igazgatóság)[1] 

  

 Hatáskör § hely Véleményező Javaslattevő 

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

7. § (3)     

 

  6. § Az SZMSZ-nek az A bizottságok által      
benyújtandó testületi előterjesztések című 6.     
mellékletében a 2. Az önkormányzati     
rendeletekben foglaltak alapján - Szociális     
és Egészségügyi Bizottság rész 2. pontja      
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 (Előterjesztés tárgya Rendelet címe § száma) 

„2. Személyi térítési díjak A személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 

52/2017. (XII. 21.) XI.ÖK 
rendelet 

7. § (1) 

 

  7. § Az SZMSZ-nek az Az Önkormányzat     
intézményei című 10. mellékletében a     
Szociális és gyermekvédelmi intézmények –     
Újbudai Szociális Szolgálat telephelyei rész     
a “- Gellérthegy telephely 1118 Ménesi út       
16.” szövegrészt követően a következőkkel     
egészül ki: 

 
„- Kelenföldi Szociális Ház 

 1119 Fejér Lipót utca 59.” 



 

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

 

  (A.  Átvett 
feladat 

B. Vonatkozó 
jogszabály 

vagy határozat 

C. A feladat 
ellátásának 

módja 

D. A feladat 
ellátásának 

mértéke 

E. Megjegyzés) 

„2. Idősek otthona 1993. évi III. 
törvény a szociális 
igazgatásról és 
szociális 
ellátásokról, 68. § 
 
52/2017. (XII. 21.) 
XI.ÖK rendelet, 2. 
§ (5) bekezdés a) 
pont 

Újbudai Idősek 
Háza 
  

Az éves 
költségvetésben 
meghatározott 
finanszírozás 
szerint 
 

Fővárosi 
kötelező feladat 
  

3. Hajléktalan 
személyek 
átmeneti 
otthona 

1993. évi III. 
törvény a 
szociális 
igazgatásról és 
szociális 
ellátásokról, 4. § 
(2) 
 
52/2017. (XII. 
21.) XI.ÖK 
rendelet, 2. § (6) 
bekezdés 

Ellátási 
szerződések 

Az ellátási 
szerződésekben 
és az éves 
költségvetésben 
meghatározott 
mértékben 

Fővárosi 
kötelező feladat 
 
Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Egyesület, 
Kürti Erzsébet 
Önsegítő 
Egyesület 

 

  9. § (1) Az SZMSZ 13. mellékletében a 2.       
Újbuda Önkormányzata önként vállalt    
feladatai rész 40-43A. pontja helyébe a      
következő rendelkezések lépnek: 

 
 
 
 
 



 

 
 

 (A.  Átvett 
feladat 

B. Vonatkozó 
jogszabály 

vagy határozat 

C. A feladat 
ellátásának 

módja 

D. A feladat 
ellátásának 

mértéke 

E. Megjegyzés) 

„40. Közösségi 
ellátások 
- szenvedély- 
betegek részére 
nyújtott 
alacsony- 
küszöbű ellátás 

1993. évi III. 
törvény a 
szociális 
igazgatásról és 
szociális 
ellátásokról, 
65/A. § (3) 
bekezdés 
 
52/2017. (XII. 
21.) XI.ÖK 
rendelet, 2. § (4) 
bekezdés b) pont 

Ellátási 
szerződés 

Az ellátási 
szerződésben 
és az éves 
költségvetésbe
n 
meghatározott 
mértékben 

állami feladat 
 
Katolikus 
Karitász – 
Caritas 
Hungarica 

41. Jelzőrendszere
s házi 
segítség- 
nyújtás 

1993. évi III. 
törvény a 
szociális 
igazgatásról és 
szociális 
ellátásokról, 65. 
§  
 
52/2017. (XII. 
21.) XI.ÖK 
rendelet, 2. § (2) 
bekezdés c) pont 

Újbudai 
Szociális 
Szolgálat 

Az éves 
költségvetésbe
n 
meghatározott 
finanszírozás 
szerint 

 állami feladat 

42. Támogató 
szolgáltatás 

1993. évi III. 
törvény a 
szociális 
igazgatásról és 
szociális 
ellátásokról, 65. 
§  
 
52/2017. (XII. 
21.) XI.ÖK 
rendelet, 2. § 
(2) bekezdés d) 
pont 

Újbudai 
Szociális 
Szolgálat 

Az éves 
költségvetésbe
n 
meghatározott 
finanszírozás 
szerint 

 állami feladat 



 

43. Fogyatékos 
személyek 
gondozóháza 

1993. évi III. 
törvény a 
szociális 
igazgatásról és 
szociális 
ellátásokról, 83. 
§ 
 
52/2017. (XII. 
21.) XI.ÖK 
rendelet 2. § (6) 
bekezdés 

Ellátási 
szerződés 

Az ellátási 
szerződésben 
és az éves 
költségvetésbe
n 
meghatározott 
mértékben 

állami feladat 
 
Down 
Alapítvány 

43A. Utcai szociális 
munka 

1993. évi III. 
törvény a 
szociális 
igazgatásról és 
szociális 
ellátásokról, 
65/E. § 
 
52/2017. (XII. 
21.) XI.ÖK 
rendelet, 2. § (4) 
bekezdés a) pont 

Ellátási 
szerződés 

Az ellátási 
szerződésben 
és az éves 
költségvetésbe
n 
meghatározott 
mértékben 

állami feladat 
 
Magyar 
Máltai 
Szeretet- 
szolgálat 
Egyesület” 

 

  (2) Az SZMSZ 13. mellékletében a 2. Újbuda        
Önkormányzata önként vállalt feladatai rész     
44-49. pontjai 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) 

„44. Településképi 
bejelentési 
eljárás 
lefolytatása a  
hatósági 
engedélyhez 
és az Étv.   
33/A. §-a  
szerinti 
egyszerű 
bejelentéshez 

2016. évi  
LXXIV. tv. a   
településkép 
védelméről 10.  
§ (1) a); 

Polgármesteri 
Hivatal 
  

46/2017. (XII.  
21.) XI.ÖK  
rendeletben 
meghatározott
ak szerint 

  

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/


 

nem kötött  
építési 
tevékeny- 
ségek és a   
rendeltetés- 
módosítások 
tekintetében 
  

45. Településképi 
véleménye- 
zési eljárás  
lefolytatása 

2016. évi  
LXXIV. tv. a   
településkép 
védelméről 8. §   
(2) b); 

Polgármesteri 
Hivatal 
  

46/2017. (XII.  
21.) XI.ÖK  
rendeletben 
meghatározott
ak szerint 

  

46. Helyi 
építészeti- 
műszaki 
Tervtanács 
működtetése 

2016. évi  
LXXIV. tv. a   
településkép 
védelméről 8. §   
(4)  
 
252/2006. (XII.  
7.) Korm.  
rendelet a  
településren- 
dezési és az   
építészeti- 
műszaki 
tervtanácsokról 
  

Polgármesteri 
Hivatal 
  

25/2013. (IV.  
24.) XI.ÖK  
rendeletben 
meghatározott
ak szerint 
  

  

47. Épített 
környezet, a 
helyi 
építészeti 
értékek, a 
településkép 
védelme 
  

1997. évi  
LXXVIII. tv. az   
épített 
környezet 
alakításáról és  
védelméről, 
6/A. § (1) 

Polgármesteri 
Hivatal 

46/2017. (XII.  
21.) XI.ÖK  
rendeletben 
meghatározott
ak szerint 

  

48. Települési 
kötelezési 
eljárás 
lefolytatása 

2016. évi  
LXXIV. tv. a   
településkép 
védelméről 8. §   
(2) d); 

Polgármesteri 
Hivatal 

46/2017. (XII.  
21.) XI.ÖK  
rendeletben 
meghatározott
ak szerint 

  



 

49. Településképi 
kötelezett- 
ségek 
megszegése 
és végre nem   
hajtása esetén  
bírság 
kiszabása 

2016. évi  
LXXIV. tv. a   
településkép 
védelméről 8. §   
(2) d); 

Polgármesteri 
Hivatal 

46/2017. (XII.  
21.) XI.ÖK  
rendeletben 
meghatározott
ak szerint 
  

  

  

  10. § Az SZMSZ-nek az Az Önkormányzat     
egyszemélyes gazdasági társaságai című    
14. melléklete a „Hadik-Kávéház    
Ingatlanhasznosító és Vendéglátó Kft.    
1113 Bocskai út 39-41.” szövegrészt     
követően kiegészül a következő    
rendelkezéssel: 

 

„Kamara-Projekt Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft. 
 

1113 Zsombolyai utca 5.” 

 

 
 
 
 
b) amennyiben a Képviselő-testület a     
hatáskörébe tartozó önkormányzati hatósági    
ügyben a közigazgatási hatósági eljárás és      
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.     
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33.       
§-ának (1) bekezdése szerinti ügyintézési     
határidőben nem döntött, és a határidő leteltét       
követően a Képviselő-testület nem tart rendes      
ülést az eljárásra rendelkezésre álló két      
hónapon belül; az ülést úgy kell összehívni,       
hogy a döntés az eljárásra rendelkezésre álló       
határidőn belül közölhető legyen, 
c) amennyiben a Képviselő-testület hatáskörébe     
tartozó önkormányzati hatósági ügyben eljárási     
kötelezettség elmulasztása miatt a    
kormányhivatal a Ket. 20. §-ának (5) bekezdése       
szerinti felhívása esetén a Képviselő-testület     
nem tart rendes ülést harminc napon belül, vagy        
a felhívást követő első képviselő-testületi ülésen      
nem hozható döntés.; az ülést úgy kell       
összehívni, hogy a döntés az eljárásra      
rendelkezésre álló határidőn belül közölhető     

 11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő       
napon lép hatályba. 

 
(2) Hatályát veszti az SZMSZ 

a)  19. § b) és c) pontja,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

legyen. 
 
c) amennyiben a bizottság hatáskörébe tartozó      
önkormányzati hatósági ügyben a Ket. 33.      
§-ának (1) bekezdése szerinti ügyintézési     
határidőben nem döntött, és a határidő leteltét       
követően a bizottság nem tart az ügyrendjében       
meghatározottak szerint rendes ülést az     
eljárásra rendelkezésre álló két hónapon belül;      
az ülést úgy kell összehívni, hogy a döntés az         
eljárásra rendelkezésre álló határidőn belül     
közölhető legyen, 
d) amennyiben a bizottság hatáskörébe tartozó      
önkormányzati hatósági ügyben eljárási    
kötelezettség elmulasztása miatt a    
kormányhivatal a Ket. 20. §-ának (5) bekezdése       
szerinti felhívása esetén a bizottság nem tart az        
ügyrendjében meghatározottak szerint rendes    
ülést harminc napon belül, vagy a felhívást       
követő első bizottsági ülésen nem hozható      
döntés; az ülést úgy kell összehívni, hogy a        
döntés az eljárásra rendelkezésre álló határidőn      
belül közölhető legyen. 
 
3. Kijelöli a bölcsődék közül - a Közigazgatási 
Hivatal kezdeményezésére - a továbbképzési és 
módszertani feladatok ellátására alkalmas 
bölcsödét. 
 

 
 

b) 74. § (4) bekezdés c) és d) pontja,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) 2. mellékletében a 2. A bizottságokra       
átruházott hatáskörök – Szociális és     
Egészségügyi Bizottság (SZEB) rész 3.     
pontja,  
d) 3. mellékletében 

aa) a Képviselő-testület hatásköre    
részben 
ab) a Polgármester hatásköre    
részben és 
ac) a Szociális és Egészségügyi     
Bizottság hatásköre részben 

az „A személyes gondoskodást nyújtó     
ellátásokról szóló 16/2014. (V. 28.)     
XI.ÖK rendelet alapján” rész és 
e) 3. mellékletében a Képviselő-testület     
hatásköre részben „Az épített örökség     
helyi értékeinek védelméről szóló    
32/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendelet     
alapján” rész. 

 

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 közmeghallgatásra az ülést megelőzően írásban beküldhető kérdések benyújtásának határidejét          
pontosítja a szakasz, tekintettel arra, hogy általában a Képviselő-testület ülései csütörtöki napon            
kerülnek megtartásra, így a jelenlegi szabályozás hétvégi időpontokra esik, mely nehezíti annak            
végrehajtását. 
 

A 2. §-hoz 
 
A közmeghallgatásra írásban be nem nyújtott kérdésekkel kapcsolatos eljárás módosítása a           
szabályozás pontosabbá tétele érdekében szükséges. 
 
 

A 3.  §-hoz 
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény             
(a továbbiakban: Ket.) helyett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény             
hatályba lépése miatt szükséges a hivatkozás módosítása.  
 
 

A 4. §-hoz 
 
A rendelkezés szerint a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében a belső ellenőrzés ellátásának a            
módja is bekerül a velük kötött együttműködési megállapodásba. Az átvezetés a nemzetiségek            
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása miatt szükséges.  
 
 

Az 5. §-hoz 
  

Az SZMSZ 3. mellékletében a Képviselő-testület, a Polgármester, a Jegyző, a Kulturális és             
Köznevelési Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság felsorolását egészíti ki a            
Képviselő-testület korábban meghozott döntéseinek megfelelően a hatásköri szabályok pontosítása         
érdekében. 
 
 

A 6. §-hoz 
  

Az SZMSZ 6. mellékletében a bizottságok által benyújtandó előterjesztéseket módosítja a           
Képviselő-testület korábban meghozott döntésének megfelelően. 
 



 

 
A 7. §-hoz 

  
Az SZMSZ 10. mellékletében az Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi intézményeinél az           
Újbudai Szociális Szolgálat telephelyek tekintetében tartalmaz kiegészítést. 
 
 

A 8. és 9. §-hoz 
  

Az SZMSZ 13. mellékletében az Újbuda Önkormányzata által más önkormányzattól átvett és            
önként vállalt feladat- és hatáskörök felsorolását módosítja a Képviselő-testület korábban meghozott           
döntésének megfelelően. 
 

A 10. §-hoz 
 

Az SZMSZ 14. mellékletének kiegészítése történik meg a Kamara-Projekt Ingatlanfejlesztő és           
Beruházó Kft.-vel a korábban meghozott döntésnek megfelelően. 
  

A 11. §-hoz 
  
Ezen szakasz a módosító rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, valamint hatályon kívül helyezi  
a) az SZMSZ 19. és 74. §-aiban a Képviselő-testület és a bizottságok renkívüli ülésének a Ket.-tel                
összefüggésben való összehívásáról szóló rendelkezéseket, mivel a Ket.hatályon kívül helyezésével          
megszűntek azok a feltételek, amelyek a rendkívüli ülés kötelező összehívásának szabályozását           
szükségessé tették,  
b) az SZMSZ 2. mellékletben a 2. A bizottságokra átruházott hatáskörök – Szociális és              
Egészségügyi Bizottság részben a 3. pontban meghatározott hatáskört a vonatkozó jogszabályi           
környezet megváltozása miatt, valamint  
c) az SZMSZ 3. mellékletében a hatályát vesztett, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról             
szóló 16/2014. (V. 28.) XI.ÖK rendeletre és az épített örökség helyi értékeinek védelméről szóló              
32/2013. (V. 22.) XI.ÖK rendeletre vonatkozó hatásköri jegyzék részt. 
 


