
 

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, az Alaptörvény 32. cikk (1)      
bekezdés d) pontjában meghatározott    
feladatkörében eljárva a következőket    
rendeli el: 

 
 
 
 
 
 
(1) A bizottságok feladatköreit a     
Képviselő-testület a hatályos   
önkormányzati rendeletekben és az    
SZMSZ-ben határozza meg. A    
bizottságoknak a Képviselő-testület által    
az SZMSZ-ben meghatározott   
feladatköreit az 5. melléklet tartalmazza. 

 1. § A Képviselő-testület és szervei      
Szervezeti és Működési Szabályzatáról    
szóló 34/2014. (XII. 22.) XI.ÖK rendelet (a       
továbbiakban: SZMSZ) 73. § (1) bekezdése      
helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„(1) A bizottságok feladatköreit a     
Képviselő-testület a hatályos   
önkormányzati rendeletekben és az    
SZMSZ-ben határozza meg. A    
bizottságoknak a Képviselő-testület   
által az SZMSZ-ben meghatározott    
feladatköreit az 5. melléklet, a     
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző  
Bizottságnak az összeférhetetlenség,   
a méltatlanság és a    
vagyonnyilatkozat-tétel  
vizsgálatával kapcsolatos  
feladatainak eljárási szabályait a 15.      
melléklet tartalmazza.” 

  2. § Az SZMSZ 109. §-a a következő 15.         
ponttal egészül ki:  

 



 

(Az SZMSZ mellékletei:) 
 
„15. A Vagyonnyilatkozatot   
Ellenőrző Bizottságnak az   
összeférhetetlenség, a méltatlanság   
és a vagyonnyilatkozat-tétel   
vizsgálatával kapcsolatos  
feladatainak eljárási szabályai” 

 
 
 
 
 
3. Elkészíti és kiadja - a      
közbeszerzésekről szóló törvény   
rendelkezései alapján - az Önkormányzat     
közbeszerzési szabályzatát. 

 3. § Az SZMSZ 2. melléklet 1.       
Polgármesterre átruházott hatáskörök rész    
3. pontja helyébe a következő rendelkezés      
lép:  
 

„3. Döntéshozó az Önkormányzat    
közbeszerzési eljárásaiban, elkészíti   
és kiadja - a közbeszerzésekről szóló      
törvény rendelkezései alapján - az     
Önkormányzat közbeszerzési  
szabályzatát.” 

  4. § (1) Az SZMSZ 3. mellékletében A        
Polgármester hatásköre részben Az    
önkormányzati Környezetvédelmi Alap   
képzéséről és működtetéséről szóló    
5/2005./II.22./ XI.ÖK rendelet alapján rész     
2. sorában a „környezetvédelmi tanácsnok”     
szövegrész helyébe a „környezetvédelemért    
felelős alpolgármester” szöveg lép. 

 
(2) Az SZMSZ 3. mellékletében A      
Polgármester hatásköre részben A lakáscélú     
kamatmentes önkormányzati kölcsönről   
szóló 25/2015. (IV. 29.) XI.ÖK rendelet      
alapján rész 1. sora helyébe a következő       
rendelkezés lép: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Hatáskör  § hely Véleményező Javaslattevő 

 1. elbírálja a benyújtott   
pályázatokat 

 4. § (1a)   Szociális és  
Egészségügyi 
Bizottság  

 

  (3) Az SZMSZ 3. mellékletében A      
Polgármester hatásköre részben A 2020.     
évi költségvetésről szóló 5/2020. (II.     
28.) XI.ÖK rendelet alapján rész a      
következő 12a. sorral egészül ki: 

 

 

  Hatáskör  § hely Véleményező Javaslattevő 

 
12a. 

dönt a koronavírus-járvány 
miatt létrehozott 
veszélyhelyzeti céltartalék 
felhasználásáról 

 9. § (14)    

 

  5. § Az SZMSZ 6. mellékletében a 2. Az         
önkormányzati rendeletekben foglaltak   
alapján rész a Gazdasági Bizottság részt      
követően a következő rendelekzéssel    
egészül ki:  
 

 
„Környezet- és Klímavédelmi Bizottság   
 

 Előterjesztés tárgya Rendelet címe   § száma 
 

 1.   Javaslat „Újbuda 
környezetének védelméért” 
cím adományozására  

A díszpolgárrá választásról, valamint     
a kerületi kitüntetések és elismerő     
címek adományozásáról szóló   
36/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet 

12/A. § (6) 

 

 
 
 

 6. § Az SZMSZ 7. mellékletében a II.        
Tanácsnokok feladatkörei rész  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Kapcsolatot tart: 
a) városüzemeltetési és városfejlesztési    
feladatokat ellátó fővárosi, állami    
szervekkel, társaságokkal és 
b) a városüzemeltetés és városfejlesztés     
területén tevékenykedő civil   
szervezetekkel. 
 
 

a) Demokratikus innovációért felelős    
tanácsnok rész 4. pontjában a „KözPont      
Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média     
Kft.” szövegrész helyébe a „Média 11      
Kft.” szöveg lép és 
b) Városüzemeltetési és városfejlesztési    
tanácsnok rész 6. pontja helyébe a      
következő rendelkezés lép:: 
 

„6. Kapcsolatot tart: 
a) az Újbuda Parkolásüzemeltető    

Nonprofit Kft. vezetőjével, 
b) városüzemeltetési és   

városfejlesztési feladatokat ellátó   
fővárosi, állami szervekkel,   
társaságokkal és 

c) a városüzemeltetés és    
városfejlesztés területén  
tevékenykedő civil  
szervezetekkel.” 

  7. § Az SZMSZ 13. mellékletében a 2.        
Újbuda Önkormányzata önként vállalt    
feladatai rész 
a) 13. sorában a „KözPont Újbudai      
Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.”     
szövegrész helyébe a „Média 11 Kft.”      
szöveg lép, 
b) 18. sorában az „5 x 100 000 Ft”,         
szövegrész helyébe a „5 x 120 000 Ft”        
szöveg lép. 

  8. § Az SZMSZ 14. melléklete helyébe az        
1. melléklet lép. 

  9. § Az SZMSZ a 2. melléklet szerinti 15.         
melléklettel egészül ki. 

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

  11. § Hatályát veszti az SZMSZ 3.       
mellékletében 
a) a Polgármester hatásköre részben és 
 



 

 
 
b) a Jegyző hatásköre részben 
az „A 2019. évi költségvetésről szóló      
1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelet alapján”      
rész. 

 
 
 

dr. László Imre 
 polgármester  

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 

  



 

1. melléklet a .../2020. (... …) XI.ÖK rendelethez  
 
 
 
„BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 

14. melléklet  
 

Az önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságai 
 

 Társaság neve:  Címe: 

BUDA-HOLD Vállalkozásszervezési és Szolgáltató Kft. 1117 Hunyadi J. u. 14. 

Hadik-Kávéház Ingatlanhasznosító és Vendéglátó Kft. 1113 Bocskai út 39-41. 

Kamara-Projekt Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft. 1113 Zsombolyai utca 5. 

KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. 1113 Zsombolyai utca 5. 

 Média 11 Kft.  1113 Zsombolyai utca 5. 

Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 

1117 Fehérvári út 12. 

Újbuda Andor 60 Ingatlanhasznosító Kft. 1119 Andor u. 60. 

Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. 1112 Cirmos utca 8. 

Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 1113 Hamzsabégi út 60. 

Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit 
Kft. 

1113 Bocskai út 39-41. 

Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft. 1113 Bocskai út 39-41. 

Zsombolyai Ingatlanhasznosító és Fejlesztő Kft. 1113 Bocskai út 39-41.” 

 
  



 

2. melléklet a .../2020. (... …) XI.ÖK rendelethez  
 
 

„BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 

15. melléklet 

 A Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságnak az összeférhetetlenség, a 
méltatlanság és a vagyonnyilatkozat-tétel  vizsgálatával kapcsolatos feladatainak 

eljárási szabályai 

 

I. Összeférhetetlenség 
  

1. A Jegyző – a Humánpolitikai Csoport közreműködésével – gondoskodik arról, hogy az             
érintettek az alakuló ülésen, vagy az eskütételüket követően az összeférhetetlenségre          
vonatkozó jogszabályi előírásokról tájékoztatást kapjanak. 

2 Az érintett, amennyiben az összeférhetetlenséget jogszabályi akadály miatt határidőben          
nem tudja megszüntetni, akkor a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által            
írásban megerősített lemondó nyilatkozatát benyújtja a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző        
Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság). 

3. Az összeférhetetlenség megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat átvételére a        
Humánpolitikai Csoport vezetője jogosult, aki az átvételről „Igazolás az összeférhetetlenség          
megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat átvételéről” nevű dokumentumot állít ki, és a          
megszüntetésre nyitva álló határidő lejárta után a nyilatkozatot az átvétel igazolására szolgáló            
dokumentummal együtt a Bizottság részére elérhetővé teszi. 

4. A Bizottság határozatban állapítja meg az önkormányzati képviselő által tett, a            
jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített nyilatkozat          
Bizottság részére történő átadását az „Igazolás az összeférhetetlenség megszüntetésére         
vonatkozó nyilatkozat átvételéről” nevű dokumentumon szereplő átvételi időponttal. 

5. Amennyiben a képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi           
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 37. § (1) bekezdésében foglalt          
kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt az összeférhetetlenség megállapítására         
kezdeményezés érkezik, a Bizottságot 8 napon belül az elnök összehívja. 

6. A Bizottság a kezdeményezést megvizsgálja, és javaslatát a Képviselő-testület elé           
terjeszti úgy, hogy arról a Képviselő-testület a következő ülésén, de legkésőbb az            
összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő 30 napon belül dönteni        
tudjon. 

7. A Bizottság elnöke a képviselő-testületi ülést követően írásban értesíti a           
kezdeményezőt a vizsgálat eredményéről, a Képviselő-testület döntéséről. 



 

8. A képviselő összeférhetetlenségének megállapítására vonatkozó kezdeményezésre a 4.         
pont rendelkezéseit kell alkalmazni figyelemmel a Mötv. 37. § (3) bekezdésében foglaltakra. 

9. A Humánpolitikai Csoport az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozatokat, az         
összeférhetetlenséggel kapcsolatos bizottsági és képviselő-testületi döntéseket nyilvántartja. 

10.  Az iratok kezelése elkülönítetten történik. 
11. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatok teljesítésének naprakész vezetése a         

„Nyilvántartás az összeférhetetlenségi dokumentumokról” nevű táblázatban történik. 
12.  Az iratokba való betekintésre a zárt ülésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.  

 

II. Méltatlanság 

  
1. A Jegyző – a Humánpolitikai Csoport közreműködésével – gondoskodik arról, hogy az             

érintettek az alakuló ülésen, vagy az eskütételüket követően a méltatlanságra vonatkozó           
jogszabályi előírásokról tájékoztatást kapjanak. 

2. A köztartozásmentes adatbázisba való felvétel megtörténtéről szóló igazolás átvételére          
a Humánpolitikai Csoport vezetője jogosult, aki az átvételről „Igazolás a köztartozásmentes           
adatbázisba történő felvételt igazoló irat átvételéről” nevű dokumentumot állít ki. Az           
igazolás benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után az igazolásokat az átvételt           
igazoló dokumentummal együtt a Bizottság részére elérhetővé teszi. 

3. A Bizottság elnöke a köztartozásmentes adatbázisba való felvétel kötelezettek általi           
teljesítéséről tájékoztatást készít a Képviselő-testület részére. 

4. A méltatlansági eljárásra egyebekben a II. pont 5-12. alpontjának rendelkezéseit kell            
megfelelően alkalmazni. 
  

 III. Vagyonnyilatkozat-tétel 
  

1. A Jegyző – a Humánpolitikai Csoport közreműködésével – gondoskodik arról, hogy az             
érintettek az alakuló ülésen, vagy az eskütételüket követően a vagyonnyilatkozat-tételre          
vonatkozó jogszabályi előírásokról tájékoztatást kapjanak. 

2. A Bizottság elnöke a Jegyző útján írásban felhívja a képviselőket és a nem képviselő               
bizottsági tagokat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítésére és átadja, vagy – a          
Humánpolitikai Csoport közreműködésével – megküldi részükre a vagyonnyilatkozat-tételi        
nyomtatványokat. 

3. A vagyonnyilatkozatokat tartalmazó borítékok átvételére a Bizottság nevében a          
Humánpolitikai Csoport vezetője jogosult, aki az átvételről „Igazolás vagyonnyilatkozat         
átvételéről” nevű dokumentumot állít ki. Az átvételi határidő lejárta után a           
vagyonnyilatkozatokat az átvétel igazolására szolgáló dokumentummal együtt a        
Humánpolitikai Csoport vezetője a Bizottság részére elérhetővé teszi. 

4. A Bizottság elnöke a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség kötelezettek általi         
teljesítéséről tájékoztatást készít a Képviselő-testület részére. 



 

5. A Humánpolitikai Csoport vezetője gondoskodik a tárgyévre vonatkozó         
vagyonnyilatkozat-tételt követően az előző időszakra vonatkozó vagyonnyilatkozat, valamint        
mandátum megszűnése és – amennyiben azt írásban bejelentették – a közös háztartásban élés             
megszűnése esetén a vagyonnyilatkozat kötelezett részére történő visszaadásáról, melyről         
„Igazolás vagyonnyilatkozat visszaadásáról” nevű dokumentumot állít ki. 

6. Az átvett vagyonnyilatkozatokat a Humánpolitikai Csoport vezetője az egyéb          
vagyonnyilatkozatra kötelezett személyek által leadott vagyonnyilatkozatoktól elkülönítetten,       
lemezszekrényben őrzi. 

7. A vagyonnyilatkozat-tételi eljárásra az I. pont 5-12. alpontjának rendelkezéseit kell           
megfelelően alkalmazni. 

8. Az Mötv. 39. § (5) bekezdése szerinti azonosító adatok törléséről a Bizottság elnöke              
gondoskodik. 

9. Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata – a Mötv. 39. § (3) bekezdésére            
figyelemmel – közérdekből nyilvános. A nyilvánosság biztosításának formája: az         
Önkormányzat honlapján való közzététel. Az önkormányzati képviselő       
vagyonnyilatkozatának legkésőbb a vagyonnyilatkozat-tételi határidőt követő ötödik       
munkanapon való közzétételéért a Humánpolitikai Csoport vezetője felelős. A         
vagyongyarapodás követhetősége érdekében az Önkormányzat honlapjára feltöltött       
vagyonnyilatkozat nem távolítható el a képviselői mandátum lejártáig.” 
  



 

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 
 

Az alaprendelet 15. melléklettel való kiegészítése miatt szükséges a rendelkezés kiegészítése,           
mivel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint melléklet           
úgy alkotható, hogy a jogszabály tervezetének valamely szakasza a melléklet szerinti           
szabályozási tartalom megjelölésével hivatkozik a mellékletre. 

 
A 2. §-hoz 

 
Az alaprendelet 15. melléklettel való kiegészítése miatt szükséges kiegészíteni a mellékletek           
felsorolását.  

 
A 3. §-hoz 

Az „átlátható önkormányzat” megteremtése indokolja, hogy az Önkormányzat közbeszerzési         
eljárásaiban hozott döntésért felelős Polgármester – a korábbi gyakorlattól eltérően – ne csak             
az állampolgárok által meg nem ismerhető belső szabályzatokban, hanem a mindenki által            
elérhető, kihirdetett önkormányzati rendeletben is nevesítve legyen.  

A 4. §-hoz 

 
Módosítani szükséges az SZMSZ 3. A Képviselő-testület által a polgármesterre, a jegyzőre és             
a bizottságokra önkormányzati rendeletekben átruházott hatáskörök című mellékletének        
vonatkozó rendelkezéseit a lakáscélú kamatmentes önkormányzati kölcsönről szóló 25/2015.         
(IV. 29.) XI.ÖK rendelet, a 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelet              
és az önkormányzati Környezetvédelmi Alap képzéséről és működtetéséről szóló         
5/2005./II.22./ XI.ÖK rendelet módosítása kapcsán. 
  

Az 5. §-hoz 
 

Módosítani szükséges az SZMSZ 6. A bizottságok által benyújtandó testületi előterjesztések           
című mellékletét, mivel a díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és           
elismerő címek adományozásáról szóló 36/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet módosításával a           
Környezet- és Klímavédelmi Bizottság nyújtja be az „Újbuda környezetének védelméért”          
cím adományozására vonatkozó előterjesztést.  
 



 

 
A 6. és 7. §-hoz 

Az SZMSZ 7. és 13. mellékletében a Média 11 Kft. és az Újbuda Parkolásüzemeltető              
Nonprofit Kft. létrejötte maga után vonja azon rendelkezések módosítását, amelyek az           
önkormányzati egyszemélyes gazdasági társaságokkal történő kapcsolattartás módját       
tartalmazzák.  
Az „A magyar nyelvért” emlékdíjak alapításáról és adományozásáról szóló 74/2012. (XII.           
28.) XI.ÖK rendelet korábbi módosítása szükségessé teszi az SZMSZ 13. mellékletében az            
Újbuda Önkormányzata önként vállalt feladatai rész vonatkozó rendelkezéseinek        
aktualizálását. 

 A 8. §-hoz 

A Média 11 Kft. és az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. létrejötte miatt szükségessé             
vált az SZMSZ 14. mellékletében az Önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságai          
felsorolásának az új gazdasági társaságokkal való kiegészítése. 

 A 9. §-hoz 

Az SZMSZ 15. melléklettel való kiegészítése történik meg, amelyben a Magyarország helyi            
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseinek        
végrehajtását támogató részletes szabályozás kerül megállapításra az összeférhetetlenség, a         
méltatlanság és a vagyonnyilatkozat-tétel tekintetében, abból a célból, hogy a          
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság részére eljárási szabályokat állapítson meg az         
egyértelmű feladatellátás érdekében. 

  
A 10. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 A  11. §-hoz 

A 2019. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotásával hatályát veszti a 2019. évi            
költségvetésről szóló 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelet, így az arra vonatkozó hatásköri            
szabályokat hatályon kívül kell helyezni az SZMSZ 3. mellékletében.  

 
 

 
 
  



 

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 rendeletalkotásnak nincs költségvetési vonzata.  

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 

Az Önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságai     
számának növekedése kapcsán szükséges a rendelet      
vonatkozó rendelkezéseinek, valamint rendeletek módosítása     
miatt a változásokból következő hatásköri szabályok      
módosítása. 
A Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság feladatkörébe     
tartozó összeférhetetlenségi, méltatlansági és    
vagyonnyilatkozat-tételi vizsgálat részletszabályainak   
megállapítására az egyértelmű feladatellátás érdekében van      
szükség. 
Az „átlátható önkormányzat” megteremtése indokolja, hogy      
az Önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban hozott döntésért      
felelős Polgármester – a korábbi gyakorlattól eltérően – ne         
csak az állampolgárok által meg nem ismerhető belső        
szabályzatokban, hanem a mindenki által elérhető, kihirdetett       
önkormányzati rendeletben is nevesítve legyen.  

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

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

7. Egyéb információ - 

  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 


