Minősített szótöbbség
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete
…/2019. (... ...) 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. § (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.
mellékletében (a továbbiakban: 3. melléklet) az A Képviselő-testület hatásköre rész a következő
rendelkezésekkel egészül ki:
„
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) XI.ÖK rendelet alapján
(szakmai előkészítő: Jegyzői Igazgatóság)

Hatáskör

§ hely

1.

jóváhagyja a kulturális
támogatásra
fordítható
céltámogatási keretet

4. § (5)

2.

biztosítja
az
Önkormányzat
közművelődési
pályázataihoz szükséges
önrészt

4. § (6)

3.

biztosítja a művészeti
ösztöndíjak
adományozásához
szükséges összegeket

4. § (7)

Véleményező

Javaslattevő

2019
A 2019. évi költségvetésről szóló .../2019. (... ...) XI.ÖKrendelet alapján
(szakmai előkészítő: Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság)

Hatáskör

§ hely

1.

módosítja a költségvetési
rendeletét negyedévenként,
munkatervében elfogadott
időpontokban

4. § (1)

2.

dönt a Pályázati céltartalék
esetenként 10 M Ft összeg
feletti felhasználásáról

9. § (3)

3.

dönt
a
Támogatások
céltartaléka felhasználásáról
jogosultság esetén

9. § (7)

4.

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

9. § (12)

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 felüli,
pénzügyileg
teljesült
többletbevételei esetében a
feladatonként 500 E Ft
összeghatárt, vagy éves
szinten a 1 000 E Ft
összeget meghaladó esetben

12. § (2)

6.

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

13. §

Véleményező

Javaslattevő

(2) 
Az SZMSZ 3. mellékletében az A Polgármester hatásköre részben A 2018. évi
költségvetésről szóló 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelet alapján rész (a továbbiakban: 2018. évi
költségvetés rész) a következő 11/A. - 11/C. pontokkal egészül ki:

Hatáskör

§ hely

11/A.

engedélyezi
az
Intézmények 2018. évi
bérkompenzációja előleg
céltartalék falhasználását

8. § (12)
bekezdés

11/B.

engedélyezi az Oktatási
és
köznevelési
célfeladatok céltartalék
teljes
összegének
felhasználását

8. § (13)
bekezdés

11/C.

Előirányzat
átcsoportosítást
végre

9. § (1)
bekezdés

hajthat

Véleményező

Javaslattevő

(3) 
Az SZMSZ 3. mellékletében az A Polgármester hatásköre részben a 2018. évi költségvetés
rész a következő 12/A. ponttal egészül ki:
Hatáskör
12/A.

előirányzat-módosítást
hajthat végre

§ hely

Véleményező

Javaslattevő

9. § (3)
bekezdés

(4) 
Az SZMSZ 3. mellékletében az A Polgármester hatásköre rész a következő rendelkezéssel
egészül ki:
„2019
A 2019. évi költségvetésről szóló .../2019. (... ...) XI.ÖKrendelet alapján
(szakmai előkészítő: Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság)

Hatáskör

§ hely

1.

dönt a Gazdálkodási
céltartalék
felhasználásáról

9. § (1)

2.

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

9. § (2)

3.

dönt
a
Pályázati
céltartalék
felhasználásáról
esetenként 10 M Ft
összegig

9. § (3)

4.

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

9. § (4)

5.

dönt
az
intézményvezetők
személyi
juttatása,
jutalmazása céltartalék
teljes
összegének
felhasználásáról

9. § (5)

6.

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

9. § (6)

7.

dönt a Támogatások
céltartaléka

9. § (7)

Véleményező

Javaslattevő

felhasználásáról
jogosultság esetén
8.

dönt az Intézmények
eszközbeszerzése
céltartalék
felhasználásáról

9. § (8)

9.

dönt az Aktív időskor
pályázat
2019.
évi
fenntartási szakaszára
elkülönített előirányzat
felhasználásáról

9.§ (9)

10.

dönt a Kerületfejlesztési
céltartalék
megállapodásokban
rögzített
felhasználásáról

9.§ (10)

11
. dönt az oktatási és
köznevelési feladatok
céltartalékának
az
Önkormányzat
fenntartásában működő
óvodákban,
valamint
szociális
és
gyermekjóléti
intézményekben
foglalkoztatottak
számára
biztosított
újbudai
pótlék
felhasználásáról
a
42/2018.(XII.4.)XI. ÖK.
rendeletben
foglaltak
alapján

9.§ (11)

12.

dönt
az
Általános
tartalék felhasználásáról
esetenként 5 M Ft
összegig

9. § (9)

13.

előirányzat-átcsoportosít
ást hajthat végre a
jóváhagyott költségvetés
kiemelt előirányzatain
belül és között, valamint

10. § (2)

a költségvetési szervek,
továbbá a költségvetési
szervek
és
az
Önkormányzat között
14.

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-átcsoportosít
ást

12. § (1)

15.

dönt a költségvetés
végrehajtása
során
átmenetileg felszabaduló
pénzeszközök betétként
történő elhelyezéséről
vagy abból értékpapír
vásárlásáról

16. §

16.

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

13.
melléklet
4. a) pont

(5) 
Az SZMSZ 3. mellékletében a Jegyző hatásköre rész a következő rendelkezéssel egészül ki:
„2019
A 2019. évi költségvetésről szóló .../2019. (... ...) XI.ÖKrendelet alapján
(szakmai előkészítő: Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság)

Hatáskör
1.

§ hely

Véleményező

Javaslattevő

engedélyezi
az
13.
érdekeltségi célú jutalék melléklet
keretből
kiosztható 4. a) pont
jutalék
személyenkénti
mértékét és az előleg
kifizetését a jogosultak
tekintetében

(6) 
Az SZMSZ 3. mellékletében a Gazdasági Bizottság hatásköre rész a következő
rendelkezéssel egészül ki:
„2018
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) XI.ÖK rendelet alapján
(szakmai előkészítő: Jegyzői Igazgatóság)

1.

Hatáskör

§ hely

Véleményező

jóváhagyja a KözPont
Újbudai
Kulturális,
Pedagógiai és Média
Kft.
Szervezeti és
Működési Szabályzatát

1. § (3)

Javaslattevő

(7) 
Az SZMSZ 3. mellékletében a Kulturális és Köznevelési Bizottság hatásköre rész a
következő rendelkezéssel egészül ki:
„2018
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) XI.ÖK rendelet alapján
(szakmai előkészítő: Jegyzői Igazgatóság)

1.

Hatáskör

§ hely

jóváhagyja a KözPont
Újbudai
Kulturális,
Pedagógiai és Média
Kft. éves munkaterveit

1. § (3)

Véleményező

Javaslattevő

2.

ellenőrzi és felügyeli a
KözPont
Újbudai
Kulturális, Pedagógiai
és
Média
Kft.
közművelődési
megállapodásban
vállalt feladatait

1. § (4)

2. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. § (1) 
Hatályát veszti az SZMSZ 3. mellékletében
a)a Képviselő-testület hatásköre részben,
b)a Polgármester hatásköre részben és
c) a Jegyző hatásköre részben
a „A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelet alapján” rész.
(2) 
Hatályát veszti az SZMSZ 3. mellékletében
a)a Képviselő-testület hatásköre részben,
b)a Gazdasági Bizottság hatásköre részben és
c) a Kulturális és Köznevelési Bizottság hatásköre részben
a „közművelődési feladatokról szóló 70/2012. (XI. 27.) 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
Az SZMSZ 3. mellékletében a Képviselő-testület, a Polgármester, a Jegyző, a Gazdasági Bizottság,
valamint a Kulturális és Köznevelési Bizottság felsorolását egészíti ki a Képviselő-testület korábban
meghozott döntéseinek megfelelően a hatásköri szabályok pontosítása érdekében.
A 2. §-hoz
Ez a § rendelkezik a módosító rendelet hatálybalépéséről.
A 3. §-hoz
Ez a § rendelkezik az SZMSZ hatásköri listájából a már hatályukat vesztett önkormányzati
rendeletek hatásköri szabályainak hatályon kívül helyezéséről.

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 rendelete
módosítása várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében
foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A rendeletalkotás Nem releváns.
várható
társadalmi,
gazdasági hatásai

2. A rendeletalkotás A rendelet megalkotásának kimutatható költségvetési hatása
várható
költségvetési nincs.
hatásai

3. A rendeletalkotás Nem releváns.
várható környezeti és
egészségügyi
következményei

4. A rendeletalkotás A rendeletalkotás
adminisztratív terheket eredményez.
befolyásoló
várható
hatásai

adminisztratív

teher

változást nem

5.
A
rendelet A Képviselő-testület korábban meghozott döntései a hatásköri
megalkotásának
szabályok vonatkozásában a rendelet módosítását teszik
szükségessége,
a szükségessé.
jogalkotás
elmaradásának várható
következményei

6.
A
rendelet A rendelet elfogadása többlet személyi, szervezeti, tárgyi és
alkalmazásához
pénzügyi feltétel biztosítását nem igényli.
szükséges
személyi,
szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek

7. Egyéb információ

-

