
 

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 

 

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. § A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014.            
(XII. 22.) XI.ÖK rendeletnek (a továbbiakban: SZMSZ) az A Képviselő-testület tagjainak           
frakciónkénti névsora című 1. mellékletében (a továbbiakban: 1. melléklet) az MSZP – DK             
frakció rész helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„MSZP – DK – Párbeszéd frakció: 
(Magyar Szocialista Párt – 
Demokratikus Koalíció –  Párbeszéd 
Magyarországért Párt) 

  
Hintsch György frakcióvezető 
(kompenzációs lista) 

  Barabás Richárd 
(kompenzációs lista) 
 
Budai Miklós 
(kompenzációs lista) 

  dr. Bács Márton 
(kompenzációs lista) 

  Görög András 
(11. egyéni választókerület) 

  Keller Zsolt 
(kompenzációs lista) 

  Vécsei Éva 
(8. egyéni választókerület)” 
 

 



 

2. § Az SZMSZ 1. mellékletében a Frakcióval nem rendelkező képviselők rész helyébe a              
következő rendelkezés lép: 

„Frakcióval nem rendelkező képviselők: 

Gajárszki Áron LMP (Lehet Más a Politika) 
(kompenzációs lista) 
Szabó György Jobbik (Jobbik Magyarországért Mozgalom) 
(kompenzációs lista)” 

 
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
4. § Hatályát veszti Az SZMSZ-nek az Az Önkormányzat intézményei című 10.            

mellékletében a Szociális és gyermekvédelmi intézmények - Újbudai Szociális Szolgálat          
telephelyei rész „- Gellérthegy telephely 1118 Ménesi út 16.” szövegrésze. 

 
 
 
 
 
 

dr. Hoffmann Tamás                               Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
polgármester                                                               jegyző 
 
  



 

 
I n d o k o l á s 

 
a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

34/2014. (XII. 22.) XI.ÖK rendelet módosításához  
 
 

Az 1. §-hoz 
 

A Képviselő-testület tagjainak frakciónkénti névsora című 1. mellékletben az MSZP – DK            
frakció részt módosítja új frakciótag felvétele, valamint a frakció nevének változása miatt. 
 

A 2. §-hoz 
 

A Képviselő-testület tagjainak frakciónkénti névsora című 1. mellékletben a Frakcióval nem           
rendelkező képviselők részt módosítja, mivel Barabás Richárd képviselő belépett az MSZP –            
DK frakcióba. 

 
A 3. §-hoz 

 
Ez a § a módosító rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
 

A 4. §-hoz 
 

Az Önkormányzat intézményei című 10. mellékletet módosítja, mivel megszűnt az Újbudai           
Szociális Szolgálat Ménesi út 16. szám alatti telephelye.  



 

  
EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a        
Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII. 22.)           
XI.ÖK rendeletének módosítása várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.            
törvény 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint            
összegezhetők: 

  
  

1. A rendeletalkotás   
várható társadalmi,  
gazdasági hatásai 
  
  
  
  

Nem releváns. 

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai 
  
  
  
  

A rendelet megalkotásának kimutatható költségvetési hatása      
nincs. 

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei 
  
  
  
  

Nem releváns. 

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható  
hatásai 
  
  
  
  

A rendeletalkotás adminisztratív teher változást nem      
eredményez. 



 

5. A rendelet   
megalkotásának 
szükségessége, a  
jogalkotás 
elmaradásának várható  
következményei 

A rendelet 1. melléklete tartalmazza a Képviselő-testület       
tagjainak frakciónkénti névsorát, az abban bekövetkező      
változások a rendelet módosítását teszik szükségessé.  

6. A rendelet   
alkalmazásához 
szükséges személyi,  
szervezeti, tárgyi és   
pénzügyi feltételek 

A rendelet elfogadása többlet személyi, szervezeti, tárgyi és        
pénzügyi feltétel biztosítását nem igényli. 

7. Egyéb információ - 

 
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 


