
 

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) A Képviselő-testület          
tagjainak frakciónkénti névsora című 1. mellékletében a Fidesz-KDNP frakció: (Fidesz -           
Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt) részben a „Haidar Norbert”          
szövegrész helyébe a „dr. Haidar Norbert” szöveg lép. 

(2) Az SZMSZ A bizottságok felsorolása, a bizottságok létszámának, tisztségviselőinek és           
tagjainak névsora című 4. mellékletében 

a) a Gazdasági Bizottság tisztségviselőinek és tagjainak névsora részben,  
b) a Szociális és Egészségügyi Bizottság tisztségviselőinek és tagjainak névsora részben és  
c) a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság tisztségviselőinek és tagjainak névsora         

részben 
 a „Haidar Norbert” szövegrész helyébe a „dr. Haidar Norbert” szöveg lép. 

2. § (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) az A Polgármester hatásköre részben A településkép védelméről szóló 46/2017.            
(XII. 21.) XI.ÖK rendelet alapján rész 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

  

 

 

  



 

  Hatáskör § hely Véleményező Javaslattevő 

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

10. § (5)     Gazdasági Bizottság  

  

(2) Az SZMSZ 3. mellékletében az A Jegyző hatásköre részben a 2017. rész a következő               
rendelkezéssel egészül ki: 

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

  Hatáskör § hely Véleményező Javaslattevő 

1. kezdeményezi az  
ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzést és  
megszüntetést az  
illetékes földhivatalnál 

6. § (10)     

  

(3) Az SZMSZ 3. mellékletében az A Kulturális és Köznevelési Bizottság hatásköre            
részben A településkép védelméről szóló 46/2017. (XII. 21.) XI.ÖK rendelet alapján rész a             
következő 2. ponttal egészül ki: 

  Hatáskör § hely Véleményező Javaslattevő 

2. dönt a védetté   
nyilvánítási eljárás  
megindításáról 

6. § (2a)     

  

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

 

 



 

4. § 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 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelet alapján” rész. 

 

dr. Hoffmann Tamás 
polgármester  

 Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
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 módosításáról szóló rendelethez  
 
 

Az 1. §-hoz 
 

Az SZMSZ 1. mellékletében a Fidesz-KDNP frakció, a 4. mellékletben pedig a Gazdasági             
Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző          
Bizottság tagjainak felsorolásánál névváltozás miatti módosítás vált szükségessé. 

 
A 2. §-hoz 

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

 
A 3. §-hoz 

 
Ez a § rendelkezik a módosító rendelet hatálybalépéséről. 

 
A 4. §-hoz 

 
Ez a § rendelkezik az SZMSZ hatásköri listájából a már hatályát vesztett önkormányzati             
rendelet 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   
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 Képviselő-testület korábban meghozott döntései a hatásköri       
szabályok vonatkozásában 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 - 

  
  
  
 

 
 
 
 
 
 


