
 

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 Képviselő-testület és szervei      
Szervezeti és Működési Szabályzatáról    
szóló 34/2014. (XII. 22.) XI.ÖK rendelet (a       
továbbiakban: SZMSZ) 2. §-a a következő      
h) ponttal egészül ki: 

  
  

(E rendelet (a továbbiakban: SZMSZ)     
alkalmazásában:) 

„h) a polgármesterhez történő    
benyújtás, a polgármesternél történő    
bejelentés elektronikusan a   
polgarmester@ujbuda.hu és  
egyidejűleg a szervezes@ujbuda.hu   
e-mail címre való megküldés.”  

  
  

2. § Az SZMSZ 20. § (3) bekezdése helyébe         
a következő rendelkezés lép: 

 

 

 

mailto:polgarmester@ujbuda.hu
mailto:szervezes@ujbuda.hu


 

 

(3) A rendkívüli ülésre a 14. §, 16-17.        
§, a 24. § (4) bekezdés és a 35. § (1)-(3)           
és (4) bekezdése kivételével az SZMSZ      
szabályait kell megfelelően   
alkalmazni. 

  

„(3) A rendkívüli ülésre a 14. §, 16-17.        
§, a 9/A. alcím, a 24. § (4) bekezdés és          
a 35. § (1)-(3) kivételével az SZMSZ       
szabályait kell megfelelően alkalmazni.” 

  
  

3. § Az SZMSZ 20/C. § (4) és (5) bekezdése          
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(4) A közmeghallgatáson megjelent    
kérdező - nevének és lakóhelyének     
bemondását követően - legfeljebb 2 perc      
időtartamban az írásos kérdését szóban     
kiegészítheti, vagy az írásban be nem      
nyújtott kérdését ismertetheti. 
Az időtartamok alól a Polgármester     
felmentést adhat. 

(5) Az előzetesen írásban be nem      
nyújtott kérdés ismertetésének feltétele,    
hogy a kérdező a közmeghallgatás során      
a helyszínen jelentkezési lap leadásával     
szólásra jelentkezzen. Az ilyen módon     
benyújtott kérdések ismertetésére az    
előzetesen írásban leadott kérdések után,     
a szólásra jelentkezési lap leadásának     
sorrendjében kerül sor. 

  

„(4) A közmeghallgatáson megjelent    
kérdező legfeljebb 2 perc időtartamban     
az írásos kérdését szóban kiegészítheti,     
vagy az írásban be nem nyújtott      
kérdését ismertetheti. Az időtartamok    
alól a Polgármester felmentést adhat. 

(5) Az előzetesen írásban be nem      
nyújtott kérdés ismertetésének feltétele,    
hogy a kérdező a közmeghallgatás során      
a helyszínen jelentkezési lap leadásával     
– melyen fel kell tüntetni nevét és       
lakcímét – szólásra jelentkezzen. Az     
ilyen módon benyújtott kérdések    
ismertetésére az előzetesen írásban    
leadott kérdések után, a szólásra     
jelentkezési lap leadásának sorrendjében    
kerül sor.” 

  
  

4. § Az SZMSZ 34. § (6) bekezdése a         
következő szövegrésszel egészül ki: 

 

 



 

(6) Egyes előterjesztéseknek a 45. §      
szerinti gyorsított eljárásban történő    
tárgyalására a levezető elnök és az      
előterjesztő tehet javaslatot, ha a     
napirendi pontot tárgyaló bizottságok az     
előterjesztést egyhangú szavazással   
támogatták. Illetékes bizottság   
hiányában is lehet javaslatot tenni a      
gyorsított eljárásban történő tárgyalásra.    
A napirendi pont gyorsított eljárásban     
történő tárgyalásáról a   
Képviselő-testület minősített  
szótöbbséggel dönt. 

  

„A gyorsított eljárásban tárgyalandó    
napirendi pontokról bármely   
képviselő ellenző véleményének   
hiányában egyidejűleg, egyszerre (a    
továbbiakban: csomagban) is lehet    
szavazni. A csomagból kivenni    
javasolt napirendi pontokról –    
amennyiben a levezető elnök vagy az      
előterjesztő fenntartja javaslatát –    
külön kell szavazni.” 

(2) A levezető elnök javaslatára,     
bármely képviselő ellenző   
véleményének hiányában a beterjesztett    
határozati javaslatokról egyidejűleg,   
egyszerre (a továbbiakban: csomagban)    
is lehet szavazni, amennyiben a     
csomagban megszavazandó határozati   
javaslatokról azonos szótöbbséggel kell    
dönteni. 

  

5. § Az SZMSZ 52. § (2) bekezdésében a         
„egyidejűleg, egyszerre (a továbbiakban:    
csomagban)” szövegrész helyébe a    
„csomagban” szöveg lép. 

  
  

6. § Az SZMSZ 97. § (3) bekezdése helyébe         
a következő rendelkezés lép:  

(3) A szervezeti egységek vezetői - a       
közszolgálati tisztviselőkről szóló   
törvényben foglaltak  
figyelembevételével - az alábbi    
elnevezésű vezetői megbízásnak   
felelnek meg: 
a) főosztályvezető-helyettesi  
megbízásnak: 
aa) igazgató, 
ab) főépítész-igazgató; 
ac) főreferens; 
ad) jegyzői igazgatóhelyettes, 
b) osztályvezetői megbízásnak: 
ba) osztályvezető, 
bb) 
bc) referens. 

  

„(3) A szervezeti egységeknél a     
vezetői megbízások - a közszolgálati     
tisztviselőkről szóló törvényben   
foglaltak figyelembevételével - az    
alábbi elnevezésű vezetői megbízásnak    
felelnek meg: 
a) főosztályvezető-helyettesi  
megbízásnak: 
aa) igazgató, 
ab) főépítész-igazgató, 
ad) jegyzői igazgatóhelyettes, 
ae) pénzügyi és költségvetési    
igazgatóhelyettes, 
b) osztályvezetői megbízásnak: 
ba) osztályvezető és 
bc) referens.” 



 

 

 

 7. § (1) Az SZMSZ 2. melléklet 1.        
Polgármesterre átruházott hatáskörök rész a     
következő 4. ponttal egészül ki:  

    

„4. Gyakorolja a Közalkalmazottak    
Házában (1119 Budapest,   
Bornemissza utca 37/A. és 37/B.)     
lévő bérleményekre vonatkozó,   
Újbuda Önkormányzatát megillető   
bérlőkijelölési jogot a Szociális és     
Egészségügyi Bizottság javaslata   
alapján, a Polgármesteri Hivatal    
dolgozói esetében a Jegyző    
véleményének kikérését követően.”  

    

(2) Az SZMSZ 2. melléklet 2. A       
bizottságokra átruházott hatáskörök -    
Gazdasági Bizottság (GB) rész a következő      
5. és 6. pontokkal egészül ki:  

    

„5. Dönt a közterület-felügyeletről    
szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3)        
bekezdése alapján a közterületen    
képfelvevő elhelyezéséről, valamint a    
képfelvevővel megfigyelt közterület   
kijelöléséről. 

6. Előzetesen véleményezi a    
rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.     
törvény 42. § (3) bekezdése alapján      
elhelyezésre kerülő képfelvevő   
szükségességét, a képfelvevővel   
megfigyelt közterület kijelölését.” 

  8. § (1) Az SZMSZ 3. mellékletében A        
Gazdasági Bizottság hatásköre részben A     
helyi közművelődési feladatok ellátásáról    
szóló 48/2018. (XII. 19.) XI.ÖK rendelet      
alapján rész 1. pontja helyébe a következő       
rendelkezés lép: 

  



 

 
 

  Hatáskör  § hely Véleményező Javaslattevő 

 1. jóváhagyja a KözPont Újbudai 
Kulturális Kft. Szervezeti és 
Működési Szabályzatát 

1. § (3)    

  

  (2) Az SZMSZ 3. mellékletében A      
Kulturális és Köznevelési Bizottság    
hatásköre részben A helyi közművelődési     
feladatok ellátásáról szóló 48/2018. (XII.     
19.) XI.ÖK rendelet alapján rész 1. és 2.        
pontja helyébe a következő rendelkezés     
lép: 

  

  Hatáskör  § hely Véleményező Javaslattevő 

 1. jóváhagyja a KözPont Újbudai 
Kulturális Kft. éves munkaterveit 

1. § (3)    

2. ellenőrzi és felügyeli a KözPont 
Újbudai Kulturális Kft. 
közművelődési megállapodásban 
vállalt feladatait 

1. § (4)     

  

    9. § Az SZMSZ 5. mellékletében a II. A         
bizottságok feladatkörei rész Szociális és     
Egészségügyi Bizottság (SZEB) részének    
4. pont d) alpontja helyébe a következő       
rendelkezés lép, és a következő f)      
alponttal egészül ki: 



 

  

d) a szociális intézmények szakmai,     
módszertani és továbbképzési   
feladataira. 

  (Javaslatot tesz:) 

„d) a szociális intézmények szakmai,     
módszertani és továbbképzési   
feladataira és 
f) a Polgármesternek a    
Közalkalmazottak Házában (1119   
Budapest, Bornemissza utca 37/A.    
és 37/B.) lévő bérlemények    
bérlőinek kijelölésére.” 

    10. § Az SZMSZ 6. mellékletében a 2. Az         
önkormányzati rendeletekben foglaltak   
alapján rész a Gazdasági Bizottság részt      
követően a következő rendelkezéssel    
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) 

  

 

 

4. A tanácsnok minden negyedévben     
beszámoló előterjesztést készít a    
tevékenységéről a Képviselő-testület   
részére. 

  11. § (1) Az SZMSZ 7. mellékletében az        
I. Általános rendelkezések rész 4. pontja      
helyébe a következő rendelkezés lép:  

„4. A tanácsnok évente, a tárgyévet      
követő első rendes ülésre beszámoló     
előterjesztést készít a tevékenységéről    
a Képviselő-testület részére.” 



 

 

 

 

 

 (2) Az SZMSZ 7. mellékletében a II.       
Tanácsnokok feladatkörei rész sport és     
szabadidő tanácsnok rész 5. pont c)      
alpontjában a „KözPont Újbudai    
Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.”     
szövegrész helyébe a „KözPont Újbudai     
Kulturális Kft.” szöveg lép. 

  12. § Az SZMSZ 14. mellékletében a       
„KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai    
és Média Kft.” szövegrész helyébe a      
„KözPont Újbudai Kulturális Kft.” szöveg     
lép. 

    

13. § Az SZMSZ 8/b. melléklete helyébe       
a Melléklet lép. 

  14. § Ez a rendelet 2020. november 1-jén        
lép hatályba. 

  

  

  

  

 

 15. § Hatályát veszti  
a) az SZMSZ 
aa) 34. § (3) bekezdés a) pontjában, 
ab) 52. § (3) bekezdés a) pontjában, 
ac) 53. § (1) bekezdés a) pontjában és 
ad) 53. § (2a) bekezdés a) pont aa)        
alpontjában és b) pontjában, 
az „és a jegyzőnél” szövegrész, és 
b) az SZMSZ 5. mellékletében a II. A        
bizottságok feladatkörei rész Szociális és     
Egészségügyi Bizottság (SZEB) részének    
4. pont c) alpontjában az „és” szövegrész. 

 

 

 

dr. László Imre 
 polgármester  

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 

  



 

Melléklet a …/2020. (… …) XI. ÖK rendelethez 

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

  
8/b. melléklet 

  
A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása 

  
Polgármesteri Kabinet 
  
Főépítészi Igazgatóság 

  
- Településrendezési és Településképi Osztály 
- Építészeti-műszaki Osztály 

  
Jegyző 

- Környezetvédelmi Osztály 
- Belső Ellenőrzés 
- Humánpolitikai Csoport 
- Szervezési Osztály 
  

 Jegyzői Igazgatóság 
 - Európai uniós munkatársak 

  
- Jogi Csoport 
- Közbeszerzési Csoport 

  - Programkoordinációs Csoport  
- Sport Csoport  
- Központi Iktató 
- Jegyzői Titkárság 

   
Hatósági Igazgatóság 
  

Igazgatási Osztály 
- Hagyatéki és Birtokvédelmi Csoport 
- Anyakönyvi Csoport 
- Kereskedelmi Csoport 
- Igazgatási Csoport 

  
Adóügyi Osztály 

- Behajtási Csoport 
- Adókönyvelési Csoport 
- Adófelderítési Csoport 



 

  
  
Humánszolgálati Igazgatóság 
  

- Köznevelési Csoport 
- 60+ Programkoordinációs Csoport 
- Közétkeztetési Csoport 

  
Szociális és Egészségügyi Osztály 

- Intézményfelügyeleti Csoport 
- Segélyezési Csoport 
- Egészségügyi Csoport 
  

Városgazdálkodási Igazgatóság 
- Projektkoordinációs és Nyilvántartási Csoport 
- Zöldfelületi Csoport 

  
Vagyongazdálkodási Osztály 
  
Városüzemeltetési Osztály 
  
Beruházási Osztály 
  
Közlekedési Osztály 
         - Út és Közmű Csoport 

  
 Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság 

  
Pénzügyi Osztály 

- Költségvetési Csoport 
- Számviteli Csoport 

  
Lakásgazdálkodási Osztály 

- Lakás és Helyiség Pénzügyi Csoport 
- Lakás Csoport” 
  



 

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 

Rögzítésre kerül, hogy a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról           
szóló 34/2014. (XII. 22.) XI.ÖK rendeletben (a továbbiakban: SZMSZ) több helyen           
szabályozott „polgármesterhez való benyújtás” – amennyiben az elektronikusan történik –          
hogyan értelmezendő, milyen címre kell azt megküldeni. 

A 2. §-hoz 

Az SZMSZ korábban elfogadott módosításai miatt pontosítani szükséges azon rendelkezések          
felsorolását, amelyeket a rendkívüli ülés során nem kell alkalmazni. 

 A 3. §-hoz 

Az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekében szükséges a közmeghallgatáson         
résztvevő állampolgárok személyes adatainak fokozott védelme. A módosítás ennek         
érdekében megszünteti a közmeghallgatáson megjelent kérdező kötelezettségét nevének és         
lakóhelyének bemondására vonatkozóan, viszont a helyben szólásra jelentkezéshez szükséges         
jelentkezési lapon kötelezően feltüntetni rendeli a hozzászólni szándékozó nevét és lakcímét           
az esetleges írásban történő válasz eljuttatása érdekében. 

A 4. §-hoz 

Az egyértelműsítés, a pontos szabályozás érdekében a gyorsított eljárásban tárgyalandó          
napirendi pontok csomagban való szavazásának lebonyolítását részletezi a rendelkezés.   

 A 5. §-hoz 

Módosítani szükséges az SZMSZ 52. § (2) bekezdését, mivel az „egyidejűleg, egyszerre”            
kifejezés rövid megjelölése – a módosító rendelet 4. §-ában szereplő módosítás miatt –             
először nem itt, hanem a 34. § (6) bekezdésében jelenik meg. 

A 6. §-hoz 

A Polgármesteri Hivatalon belüli szervezeti változás miatt módosul az a felsorolás, amely            
megállapítja, hogy a Hivatal szervezeti egységeinél a vezetői megbízások a közszolgálati           
tisztviselőkről szóló törvényben foglaltak figyelembevételével melyik elnevezésű vezetői        
megbízásnak felelnek meg. A főreferensi megbízás törlésre kerül, mert már nincs a            
Hivatalban ilyen vezetői megbízás. 

 

 



 

 A  7. §-hoz 

A Közalkalmazottak Házában lévő bérleményekre vonatkozó bérlőkijelölési jog – amely          
Újbuda Önkormányzatát illeti meg, vagy amelyet a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság           
javaslata alapján gyakorol – a hatékonyabb, gyorsabb döntés érdekében a Polgármesterre           
kerül átruházásra. 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, valamint a rendőrségről szóló           
1994. évi XXXIV. törvényben a közterületen elhelyezett térfigyelő-kamerákra vonatkozó, a          
Képviselő-testületet megillető döntési és előzetes véleménynyilvánítási hatáskör a Gazdasági         
Bizottságra kerül átruházásra, tekintettel arra, hogy a képfelvevő rendszerek helyszínei rövid           
időközönként változhatnak, valamint indokolt a képfelvevő rendszerek bővítésének        
megkönnyítése. 

 A  8. §-hoz 

Átvezetésre kerül az SZMSZ 3. mellékletében foglalt hatásköri jegyzéken a díszpolgárrá            
választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek adományozásáról szóló          
36/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet, továbbá a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló            
48/2018. (XII. 19.) XI.ÖK rendelet korábbi módosítása. 

A  9. §-hoz 

A módosító rendelete 8. § (2) bekezdése szerinti módosításból következően az SZMSZ 5.             
mellékletében a Szociális és Egészségügyi Bizottság feladatkörei között feltüntetésre kerül,          
hogy a Közalkalmazottak Házában lévő bérlemények bérlőkijelölési jogának gyakorlása         
során a Bizottság tesz javaslatot a Polgármester részére. 

 A  10. §-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 korábbi módosítása           
szerint a Környezet- és Klímavédelmi Bizottság nyújtja be az „Újbuda környezetének           
védelméért”  cím adományozására vonatkozó előterjesztést.   

A  11. §-hoz 

Módosul a tanácsnok tevékenységéről való beszámoló előterjesztés készítésének gyakorisága,         
amely negyedévenkéntiről évenkéntire változik.  

A KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. nevének KözPont Újbudai           
Kulturális Kft. névre való változását át kell vezetni az SZMSZ 7. mellékletében. 

 A  12. §-hoz 

A KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. nevének KözPont Újbudai           
Kulturális Kft. névre való változását  át kell vezetni az SZMSZ 14. mellékletében. 

 



 

 

A  13. §-hoz 

A Polgármesteri Hivatalon belüli szervezeti változás – Közétkeztetési Csoport létrejötte a           
Humánszolgálati Igazgatóságon és a Zöldfelületi Csoport közvetlen városgazdálkodási        
igazgatói irányítás alá kerülése – miatt módosul SZMSZ 8/b. mellékletében a Polgármesteri            
Hivatal belső szervezeti tagozódása. 

 A  14. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 A 15. §-hoz 

Az egyértelműség és egyszerűség kedvéért hatályon kívül helyezésre kerülnek azok a           
rendelkezések, amelyek szerint a polgármester mellett a jegyzőnél is be kell nyújtani egyes             
javaslatokat. 

Hatályát veszti a SZMSZ 5. mellékletében a II. A bizottságok feladatkörei rész Szociális és              
Egészségügyi Bizottság (SZEB) részének 4. pont c) alpontjában az „és” szövegrész, hogy az             
alpontok közötti logikai kapcsolat az újabb alponttal való kiegészítés után is megfelelően            
kerüljön megállapításra.  

  

 

 

 

  

  



 

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 rendeletmódosítás költségvetési fedezete    
rendelkezésre áll.  

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 

Korábbi döntések kapcsán szükséges az SZMSZ      
vonatkozó rendelkezéseinek módosítása. 

Az egyértelműsítést, pontosítást szolgáló    
módosító rendelkezések a Képviselő-testület    
hatékony, jogszerű működése feltételeinek    
megteremtése miatt szükségesek. 

A Polgármesteri Hivatal szervezeti változásai a      
hatékonyabb feladatellátást szolgálják.  

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

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

7. Egyéb információ - 

 


