
 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

.../2020. (... ...) 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, a 6. § tekintetében a      
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi     
CXCIX. törvény 232/A. § (1)     
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,    
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 rendelet (a       
továbbiakban: SZMSZ) bevezető része    
helyébe a következő rendelkezés lép:  

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: 

 „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete az   
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében     
meghatározott eredeti jogalkotói   
hatáskörében, a 98/A. § tekintetében a      
közszolgálati tisztviselőkről szóló   
2011. évi CXCIX. törvény 232/A. §      
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás    
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)      
bekezdés d) pontjában meghatározott    
feladatkörében eljárva a következőket    
rendeli el:” 

  2. § Az SZMSZ 35. § (1) és (2) bekezdése          
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 



 

(1) Napirend előtt a napirend elfogadását      
követően, a képviselői kérdés(ek) előtt     
lehet felszólalni. 

(2) Napirend előtti felszólalásra a     
frakcióvezetők - vagy a frakcióvezető által      
megbízott, frakciónként egy képviselő -, a      
frakcióval nem rendelkező képviselők, és     
a helyi nemzetiségi önkormányzatok    
elnökei jogosultak legfeljebb 5 percben. A      
napirend előtti felszólalásra a    
képviselő-testületi ülés kezdetének   
meghirdetett időpontja előtt legalább 2     
órával írásban lehet jelentkezni a     
polgármesternél a felszólalás konkrét    
tárgyának és a felszólaló személyének     
megjelölésével. A felszólalásnak nem    
lehet tárgya az ülés napirendjén szereplő      
kérdés. 

 

 

 „(1) A napirend elfogadását követően     
a BRFK XI. Kerületi    
Rendőrkapitányság vezetője legfeljebb   
5 percben tájékoztatást adhat, ezt     
követően a képviselők a témához     
kapcsolódó kérdéseket tehetnek fel a     
Rendőrkapitányság vezetőjéhez. A   
kérdésekre frakciónként legfeljebb 3    
perc áll rendelkezésre, a frakcióval nem      
rendelkező képviselők legfeljebb 1    
perces felszólalási időtartamban   
tehetnek fel kérdéseket. Az összes     
kérdés elhangzása után azokra a     
Rendőrkapitányság vezetője válaszol   
legfeljebb 5 perc időtartamban. 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat     
követően a napirend előtti    
felszólalások következnek. Napirend   
előtti felszólalásra a frakcióvezetők -     
vagy a frakcióvezető által megbízott,     
frakciónként egy képviselő -, a     
frakcióval nem rendelkező képviselők,    
és a helyi nemzetiségi önkormányzatok     
elnökei jogosultak legfeljebb 5    
percben. A napirend előtti felszólalásra     
a képviselő-testületi ülés kezdetének    
meghirdetett időpontja előtt legalább 2     
órával írásban lehet jelentkezni a     
polgármesternél a felszólalás konkrét    
tárgyának és a felszólaló személyének     
megjelölésével. A felszólalásnak nem    
lehet tárgya az ülés napirendjén     
szereplő kérdés.” 

  3. § Az SZMSZ 65. §-a helyébe a        
következő rendelkezés lép:  

65. § A Képviselő-testület üléséről     
hangfelvétel készül. 

 „65. § A Képviselő-testület üléséről     
kép- és hangfelvétel készül. A     
Képviselő-testület ülését élő adásban    
kell közvetíteni online felületen és az      
Újbuda tévében.” 



 

 

  4. § Az SZMSZ 67. § (2) bekezdésében a         
„Jegyzői Igazgatóság Szervezési   
Csoportjánál” szövegrész helyébe a    
„Szervezési Osztálynál” szöveg lép.  

  5. § Az SZMSZ 84. § (2) bekezdésében a         
„Jegyzői Igazgatóság Szervezési   
Csoportjánál” szövegrész helyébe a    
„Szervezési Osztálynál” szöveg lép. 

  6. § Az SZMSZ 97. § (3) bekezdés a) pont          
ab) alpontja helyébe a következő     
rendelkezés lép 

 

 

 

 

 

ab) főépítész; 

 (A szervezeti egységek vezetői - a      
közszolgálati tisztviselőkről szóló   
törvényben foglaltak  
figyelembevételével - az alábbi    
elnevezésű vezetői megbízásnak   
felelnek meg: 
a) főosztályvezető-helyettesi  
megbízásnak:) 

„ab) főépítész-igazgató;” 

  7. § Az SZMSZ a következő 98/A. §-sal        
egészül ki:  

  „98/A § A Közszolgálati Tisztviselők     
Napja, július 1-je a Polgármesteri     
Hivatalban és az ÚJBUDA    
Közterület-felügyeletnél 
munkaszüneti nap.” 

a) a nemzetiségi önkormányzati feladat     
ellátásához szükséges tárgyi, technikai    
eszközökkel felszerelt helyiséget biztosít a     
Polgármesteri Hivatal 1113 Budapest,    
Zsombolyai u. 4. szám alatti épületében      
található helyiség ingyenes használatával,    
a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó    

 8. § Az SZMSZ 102. § (2) bekezdés a)         
pontjában a „4. szám” szövegrész helyébe      
az „5. szám” szöveg lép.  



 

rezsiköltségek (közte a telefonköltségek)    
és fenntartási költségek viselésével, 

  9. § (1) Az SZMSZ 2. mellékletében a 2. A          
bizottságokra átruházott hatáskörök -    
Kulturális és Köznevelési Bizottság (KKB)     
rész 4. pontja helyébe a következő      
rendelkezés lép: 

4. Dönt a nevelési intézmények nyitva,      
zárva tartásáról. 

 „4. Dönt az óvodába történő     
jelentkezés módjáról, az óvodai    
általános felvételi időpontról, az    
óvodák nyitva, zárva tartásáról.” 

  (2) Az SZMSZ 2. mellékletében a 2. A        
bizottságokra átruházott hatáskörök -    
Kulturális és Köznevelési Bizottság (KKB)     
rész 6. pontja helyébe a következő      
rendelkezés lép:  

6. Jóváhagyja az óvodák pedagógiai     
programjait, továbbképzési programjait és    
beiskolázási tervét, valamint mindhárom    
dokumentum módosítását, amennyiben   
azok sem rövid, sem hosszú távon nem       
igényelnek többletfinanszírozást. 

 „6. Elfogadja az óvodák    
továbbképzési programjának és az    
ahhoz igazodó beiskolázási tervének    
módosítását, amennyiben az azokban    
foglaltak az óvodák aktuális    
költségvetésén túl nem rónak    
többletköltséget az  
Önkormányzatra.” 

  10. § (1) Az SZMSZ 3. mellékletében 
a) A Polgármester hatásköre részben 

aa) A Tervtanács létrehozásáról,    
működésének rendjéről szóló   
24/2007./IX.26./ XI.ÖK rendelet, 
ab) A helyi Építészeti-műszaki    
Tervtanács létrehozásáról, működésének   
rendjéről szóló 25/2013. (IV. 24.) XI.ÖK      
rendelet, 
ac) A településkép védelméről szóló     
46/2017. (XII. 21.) XI.ÖK rendelet, 

b) A Jegyző hatásköre részben A      
településkép védelméről szóló 46/2017.    
(XII. 21.) XI.ÖK rendelet, 
c) A Kulturális és Köznevelési Bizottság      



 

hatásköre részben A településkép    
védelméről szóló 46/2017. (XII. 21.)     
XI.ÖK rendelet 
címsorában a „(szakmai előkészítő:    
Főépítészi Iroda)” szövegrész helyébe a     
„(szakmai előkészítő: Főépítészi   
Igazgatóság)” szöveg lép. 

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

„2020 

A 2020. évi költségvetésről szóló 
.../2020. (... ...) XI.ÖK rendelet alapján 

(szakmai előkészítő: Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság) 

  Hatáskör  § hely Véleményező Javaslattevő 

 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   

 9. § (5)     



 

céltartalék teljes összegének   
felhasználásáról 

 6. engedélyezi az újbudai   
szakkollégiumok működési és   
fejlesztési célú támogatásának   
felhasználását 

 9. § (6)     

 7. dönt a támogatások céltartaléka    
felhasználásáról jogosultság  
esetén 

 9. § (7)     

 8. engedélyezi az intézmények   
eszközbeszerzése céltartalék  
teljes összegének felhasználását 

 9. § (8)     

 9. dönt az Aktív időskor pályázat     
2020. évi fenntartási szakaszára    
elkülönített előirányzat  
felhasználásáról 

 9. § (9)     

 10. dönt Kulturális feladatok   
céltartaléka felhasználásáról 

 9. § (10)     

 11. engedélyezi a parkolási   
feladatokkal kapcsolatos  
céltartalék előirányzatának  
felhasználását 

 9. § (11)     

 12. dönt az általános tartalék    
felhasználásáról esetenként 5 M    
Ft összegig 

 9. § (12)     

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

 10. § (2)     



 

14. előirányzat-módosítást hajthat  
végre az Áht. 34. §-a alapján az       
Önkormányzat bevételi és kiadási    
előirányzatai tekintetében az   
államháztartás végrehajtásáról  
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.     
rendelet 34/A. §-a szerint 

 10. § (3)    

 15. 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 

 12. § (1)    

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

 16. §     

 17. 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: 

 

„2020 

A 2020. évi költségvetésről szóló 
.../2020. (... ...) 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 

    

 

  11. § (1) Az SZMSZ 5. mellékletében a II.         
A bizottságok feladatkörei - Kulturális és      
Köznevelési Bizottság (KKB) rész 2. pontja      
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

2. Véleményezi: 
a) az Újbuda Kulturális Városközpont     
területén lévő helyiségek bérbeadására    
kiírt pályázatra beérkezett ajánlatokat és 
b) nem önkormányzati tulajdonú épületen     
új művészeti alkotások elhelyezését. 

 „2. Véleményezi: 
a) az Újbuda Kulturális Városközpont     
területén lévő helyiségek bérbeadására    
kiírt pályázatra beérkezett ajánlatokat, 
b) nem önkormányzati tulajdonú    
épületen új művészeti alkotások    
elhelyezését és 
c) a közterületek elnevezésével és     
átnevezésével, valamint a   
közterületek védetté nyilvánításával   
kapcsolatos előterjesztéseket.” 

  (2) Az SZMSZ 5. mellékletében a II. A        
bizottságok feladatkörei - Kulturális és     
Köznevelési Bizottság (KKB) rész 3. pont      
c) és d) alpontja helyébe a következő       
rendelkezések lépnek, valamint a    
következő e) alponttal egészül ki:  

 
 
c) és félévenként felülvizsgálhatja a     
köznevelési intézmények költségvetése   
végrehajtásának helyzetét és 
d) a megkötött köznevelési    
megállapodásokban, közművelődési  
megállapodásokban és a bizottság    
feladatkörét érintő közszolgáltatási   
szerződésekben foglalt feladatok   
végrehajtását, 

 (3. Ellenőrzi:) 

„c) és félévenként felülvizsgálhatja a     
köznevelési intézmények költségvetése   
végrehajtásának helyzetét, 
d) a megkötött köznevelési    
megállapodásokban, közművelődési  
megállapodásokban és a bizottság    
feladatkörét érintő közszolgáltatási   
szerződésekben foglalt feladatok   
végrehajtását és 



 

e) az óvodák továbbképzési    
programjának és beiskolázási   
tervének, valamint pedagógiai   
programjának összhangját.” 

  12. § Az SZMSZ 8. melléklete helyébe a        
Melléklet lép.  

  13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben          
foglalt kivétellel – a kihirdetését követő      
napon lép hatályba. 

(2) A 4-6. §, a 10. § (1) bekezdése és a 12.            
§ 2020. március 1-jén lép hatályba. 

 
(4) A közérdekű tájékoztatásokat követően     
a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság     
vezetője legfeljebb 5 percben tájékoztatást     
adhat, ezt követően a képviselők a      
témához kapcsolódó kérdéseket tehetnek    
fel a Rendőrkapitányság vezetőjéhez. A     
kérdésekre frakciónként legfeljebb 3 perc     
áll rendelkezésre, a frakcióval nem     
rendelkező képviselők legfeljebb 1 perces     
felszólalási időtartamban tehetnek fel    
kérdéseket. Az összes kérdés elhangzása     
után azokra a Rendőrkapitányság vezetője     
válaszol legfeljebb 5 perc időtartamban. 

 14. § Hatályát veszti az SZMSZ 35. §-ának        
(4) bekezdése.  

 

 

 
 
 

dr. László Imre 
 polgármester  

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 

  



 

Indokolás 
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének  
a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

34/2014. (XII. 22.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló  
.../2020. (... …) önkormányzati rendeletéhez 

  

Az 1. §-hoz 

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII.           
22.) XI.ÖK rendelet (SZMSZ) új 98/A. §-ában foglaltak rendeletben való rendezésére a            
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 232/A. § (1) bekezdése            
ad lehetőséget, ezért az SZMSZ bevezető részét módosítani szükséges e felhatalmazó           
rendelkezéssel való kiegészítéssel. 

A 2. §-hoz 

A napirend előtti felszólalások sorrendje olyan módon módosul, hogy a BRFK XI. Kerületi             
Rendőrkapitányság vezetője közvetlenül a napirend elfogadását követően kaphasson szót. 

  

A 3. §-hoz 

A jelenlegi szabályozás kiegészítése a képfelvétel készítésével, valamint annak élő adásban           
való közvetítésével a nyilvánosság számára történő minél jobb elérhetőség érdekében          
indokolt.  

  

A 4-5. §-hoz 

A Szervezési Csoport nevének módosulása maga után vonja azon rendelkezések módosítását,           
amelyek a szervezeti egység nevét tartalmazzák. 

 

A 6. §-hoz 

A szervezeti egységek vezetői a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben foglaltak          
figyelembevételével történő besorolásának módosítása szükséges a Főépítészi Iroda        
Igazgatósággá való átalakulása miatt.  

 



 

 

A 7. §-hoz 

A Kttv. 232/A. § (1) bekezdése lehetőséget ad a képviselő-testületek részére, hogy a             
Közszolgálati Tisztviselők Napját, július 1-jét, munkaszüneti nappá nyilvánítsák. A         
rendelkezés mind a Polgármesteri Hivatalra, mind az ÚJBUDA Közterület-felügyeletre         
vonatkozik.  

A 8. §-hoz 

A nemzetiségi önkormányzati feladatellátáshoz szükséges helyiség a hivatali feladatok         
elosztásának módosulása miatt a Zsombolyai u. 5. szám alatti épületben kerül kijelölésre, így             
módosítani szükséges a bekezdésben szereplő címet. 

  

A 9. §-hoz 

A köznevelési területet érintő jogszabályváltozások szükségessé teszik a Képviselő-testület         
által a Kulturális és Köznevelési Bizottságra átruházott hatáskör módosítását. 

  

A 10. §-hoz 

A Főépítészi Igazgatóság nevének változása miatt módosítani szükséges a szervezeti egység           
megnevezését, valamint a Polgármester hatásköre és a Jegyző hatásköre részek felsorolását           
egészíti ki a 2020. évi költségvetésre vonatkozó táblázattal a hatásköri szabályok átvezetése            
érdekében. 

  

A 11. §-hoz 

A köznevelési területet érintő jogszabályváltozások szükségessé teszik a bizottsági         
feladatkörök módosítását, továbbá a célszerűségi okból bekerül a Kulturális és Köznevelési           
Bizottság véleményezési körébe a közterületek elnevezésével és átnevezésével, valamint         
közterületek védetté nyilvánításával kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztések      
véleményezése. 

 

 

 



 

 

A 12. §-hoz 

A 8. mellékletben módosul a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését tartalmazó tábla,           
valamint a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódását tartalmazó lista a következő           
változások miatt: 

- A Hatósági Igazgatóságon az Építési Osztály megszűnik, tekintettel arra, hogy           
jogszabályváltozás miatt az építési hatáskör 2020. március 1. napjától elkerül a Jegyzőtől. 

- Ezzel azonban nem szűnik meg minden jegyzői feladat ebben a körben, így az eddigi               
Főépítészi Iroda Főépítészi Igazgatósággá alakul két osztállyal, a Településrendezési és          
Településképi Osztállyal és az Építészeti-műszaki Osztállyal. 

- A Hatósági Igazgatóság Igazgatási Osztálya csoportjainak neve pontosításra kerül, igazodva           
az általuk ellátott feladatkörökhöz. 

- A Jegyzői Igazgatóságon önálló csoportként létrejön a Sport Csoport a megnövekedett            
feladatok hatékonyabb ellátása érdekében. 

- A Jegyzői Igazgatóság keretein belül működő Szervezési Csoport önálló Osztályként           
közvetlenül a Jegyző irányítása alá kerül, miután a szervezeti egység feladatai kifejezetten a             
Jegyzőhöz kötődnek, így ezzel a változással az irányítás áttételek nélkül tud megvalósulni. 

 

A 13. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. A Polgármesteri Hivatal szervezeti változásával         
összefüggő rendelkezések 2020. március 1-jével lépnek hatályba.  

 

A 14. §-hoz 

Technikai jellegű hatályon kívül helyezést tartalmaz a 35. § rendelkezéseinek átrendezése           
miatt. 

  



 

  
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 várhatók társadalmi, gazdasági hatások. 

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai 
  
  
  
  

A szükséges költségvetési fedezet a 2020. évi költségvetésbe         
betervezésre került.  

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei 
  
  
  
  

 Nincsenek környezeti és egészségügyi következmények. 

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható  
hatásai 
  
  
  
  

Nem várható az adminisztratív terhek növekedése. 



 

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

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének      
egyszerűsítése érdekében az egyes törvények módosításáról      
szóló 2019. évi CX. törvénynek a jegyző építésügyi igazgatási         
feladatainak átadásával kapcsolatos rendelkezéseivel    
összefüggésben szükséges a Polgármesteri Hivatal szervezeti      
felépítésének módosítása, valamint a szervezeti változásokból      
és a jogszabályváltozásokból következő hatásköri szabályok      
módosítása. 

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

A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi       
feltételek rendelkezésre állnak. 

7. Egyéb információ  

  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 


