
Tisztelt Képviselő-testület!  
 

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII.           
22.) XI.ÖK rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) módosítására teszek javaslatot az alábbiak           
szerint:  

1. 

A lakáscélú kamatmentes önkormányzati kölcsönről szóló 25/2015. (IV. 29.) XI.ÖK rendelet,           
valamint a 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelet korábbi            
módosítása, továbbá a 2020. június 25-i ülésre előterjesztésre kerülő, a 2019. évi            
zárszámadásról szóló rendelet megalkotása, valamint az önkormányzati Környezetvédelmi        
Alap képzéséről és működtetéséről szóló 5/2005./II.22./ XI.ÖK rendelet és a díszpolgárrá           
választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek adományozásáról szóló          
36/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet módosítása kapcsán javaslom módosítani az SZMSZ 3. A             
Képviselő-testület által a polgármesterre, a jegyzőre és a bizottságokra önkormányzati          
rendeletekben átruházott hatáskörök című, valamint az SZMSZ 6. A bizottságok által           
benyújtandó testületi előterjesztések című mellékletének vonatkozó rendelkezéseit.  

2. 

A Média 11 Kft. valamint az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. létrejötte miatt az             
SZMSZ 7., 13. és 14. mellékletében javaslom módosítani azon rendelkezéseket, amelyek az            
önkormányzati gazdasági társaságok felsorolását, valamint a velük kapcsolatos egyéb         
rendelkezéseket tartalmazzák. 
 
3. 

Az „A magyar nyelvért” emlékdíjak alapításáról és adományozásáról szóló 74/2012. (XII.           
28.) XI.ÖK rendelet májusi módosítása kapcsán javaslom módosítani az SZMSZ 13.           
mellékletében Az Önkormányzat önként vállalt feladatai rész vonatkozó rendelkezéseit. 

4. 

A jelenlegi polgármesteri vezetés elkötelezett az önkormányzati működés átláthatóságának         
feltétel nélküli biztosítása mellett. Ez az elvárás egyben azt is jelenti, hogy a közfeladatellátás              
és a közpénzfelhasználás minden mozzanata mindenki számára érthető és elérhető is legyen.            
A transzparencia elve természetesen a közbeszerzési eljárásokban is kötelezően meg kell           
hogy jelenjen. Az „átlátható önkormányzat” megteremtése tette indokolttá, hogy az          
Önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban hozott döntésért felelős Polgármester – a korábbi          
gyakorlattól eltérően – ne csak az állampolgárok által meg nem ismerhető belső            
szabályzatokban (az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatáról         
szóló 8/2018. (IV. 20.) Polgármesteri - Jegyzői utasítás I. fejezet 4.3 pont szerint „Az              



Önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban Döntéshozó a Polgármester.”), hanem a mindenki         
által elérhető, kihirdetett önkormányzati rendeletben is nevesítve legyen. Így javaslom          
kiegészíteni az SZMSZ 2. mellékletében a 1. Polgármesterre átruházott hatáskörök rész erre            
vonatkozó szabályozását. 

A teljes átláthatóság biztosítása érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy          
polgármesteri tisztségem ideje alatt önkormányzati közbeszerzési eljárásokban hozott, az         
előterjesztés szerinti határozat mellékletében felsorolt döntéseimet ismerjék meg, és         
egyetértésükkel erősítsék meg. Figyelemmel arra, hogy a jelenlegi polgármesteri vezetés          
minden kérdésben magára nézve kötelezőnek tartja a transzparencia elvét, így a           
hatáskörömbe tartozó közbeszerzési eredményt megállapító döntéseimről a       
Képviselő-testületet félévente tájékoztatni kívánom. 

5.  

A képviselői megbízatás természeténél fogva közbizalmi jellegű, ezért a tisztséget          
betöltőknek magasabb erkölcsi mércének kell megfelelniük, ezért a Magyarország helyi          
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 37-39. § szabályozzák az          
összeférhetetlenség, a méltatlanság és a vagyonnyilatkozat-tétel képviselői kötelezettségét,        
azonban az előírások végrehajtásának részletszabályairól a törvény nem rendelkezik. Ennek          
pótlására, az egyértelműség érdekében javaslom egy külön mellékletben szabályozni, hogy a           
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság mely eljárási szabályok alapján veszi        
nyilvántartásba az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, a köztartozás-mentességi      
igazolásokat, a vagyonnyilatkozatokat, gondoskodik a kezelésükről, őrzésükről, továbbá        
milyen módon folytatja le a vonatkozó vizsgálatot. Az új mellékletre való hivatkozást be kell              
építeni az SZMSZ rendelkezései közé, valamint ki kell egészíteni a mellékletek felsorolását.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletmódosítást           
elfogadni szíveskedjen.  

 

Budapest, 2020. június 16. 

 

 dr. László Imre 


