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J05 . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3112011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/20 ll. (IX. 23.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: 
SZMSZ) jogszabályváltozás, szövegpontosítás és néhány átruházott hatáskör kapcsán 
célszerűségi szempontok miatt javasol om módosítani. 

Az elmúlt időszakban szervezeti változás érintette a kerületi tűzőrséget és a kerületi 
katasztrófavédelmi kirendeltséget, valamint a kerületi tisztifőorvost. Ezen 
jogszabályváltozások átvezetését javasolom az SZMSZ-ben. A kerületi tűzőrség feladatát a X. 
kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vette át, amely a Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség keretében működik. Megszűnt a kerületi tisztifőorvos szervezeti önállósága, a 
feladatot a Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala látja el Népegészségügyi 
Osztály szervezeti egységében. A megszűnt szerv kikerül a munkatervi javaslattevők és a 
képviselő-testületi ülésre, illetve a közmeghallgatásra meghívottak közül, továbbá a szervek 
megjelölését pontosítani javasolom. 

Az ülés jegyzőkönyve közzétételére vonatkozó szabályokat javasolom egyszerűsíteni akként, 
hogy elektronikus megküldés helyett az Önkormányzat honlapján, valamint az elektronikus 
hálózaton kerüljön közzétételre a nyilvános ülés jegyzőkönyve, amelyrőllényegében az ülés 
résztvevői sms-ben is értesítést kapnak. A zárt ülés jegyzőkönyvének megküldésére vonatkozó 
szabályok érdemben nem változnak. 

Technikai jellegű újraszabályozást javasolok az SZMSZ 72. §-át és a 32. alcímét érintően, 
amelyek érdemi változást nem jelentenek (számozási hiba kerül kivezetésre, illetve egy 
rendelkezés elhelyezése változik). A Humánszolgáltatási Bizottság feladatkörében javasolom 
megjeleníteni a közművelődési feladatot. 

Az átruházott hatáskörök vonatkozásában a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
részére átruházott hatáskörre vonatkozó rendelkezés szövege a jogszabálynak megfelelően 
változik. A polgármester támogatási szerződés megkötésére vonatkozó átruházott hatásköre 
kiegészül a zárszámadási rendeletben meghatározott támogatással, ami a költségvetési 
rendelethez hasonlóan tartalmazhat címzett forrást. A polgármester szerződés lényeges 
tartalmát nem érintő szerződésmódosításra vonatkozó hatáskörét pontosítani javasolom. 
Célszerű a polgármester költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatának 
jóváhagyására vonatkozó hatáskörét a gazdasági társaságokra is kiterjeszteni. A polgármester 
településszerkezeti eszközökkel kapcsolatos átruházott hatásköre kiegészül a jogszabályban 
meghatározott új elemmel, amelyről a korábban is meghatározott átruházott hatáskör 
gyakorlásával egyidejűleg dönthet a polgármester. 

Az SZMSZ új 4. melléklettel egészül ki, amely a jegyző részére biztosít hatáskört az 
önkormányzat polgári jogi követelésére vonatkozó fizetési könnyítés engedélyezésére. 



II. Hatásvizsgálat 

A szervezeti változások átvezetése az SZMSZ-ben az Önkormányzat jogszabályi 
kötelezettsége. A szövegpontosítások és az átruházott hatáskörökre vonatkozó rendelkezések a 
jogalkalmazást egyszerűsítikés gyorsítják 

III. A végrehajtás feltételei 

A módosító javaslatnak költségvonzata nincs, az a rendelkezésre álló személyi, tárgyi és 
technikai feltételekkel végrehajtható. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2015. november 18. 

Dr. za ó Krisztián 
jegyzó 
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JKovács Róbert 

2 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12015. ( ...... ) önkormányzati rendelete 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3112011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 
32. cikk (l) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

l. § 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 31/20 ll. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R.) 12. §(4) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A munkaterv elkészítéséhez javaslatot tehet) 

,,g) a X. kerületi hivatásos tűzoltóság vezetője,". 

2. § 

Az R. 17. §(l) bekezdés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A Képviselő-testület ülésére a képviselők mellett meg kell hívni) 

"13. a X. kerületi hivatásos tűzoltóság vezetőjét,". 

3. § 

Az R. 27.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(3) A képviselő-testületi és bizottsági ülésről való távollétet a Hivatal szervezésért felelős 
szervezeti egysége útján az elnöknek kell bejelenteni.". 

4.§ 

Az R. 68. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

"68.§ (l) A nyilvános ülésjegyzőkönyvét az ülést követő 15 napon belül közzékell tenni az 
Önkormányzat honlapján, valamint az elektronikus hálózaton elérhetővé kell tenni. A 
közzétételről a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a képviselő és a bizottság nem 
képviselő tagja SMS-ben értesítést kap. 

(2) A zárt ülés jegyzőkönyvét elérhetővé kell tenni az elektronikus hálózaton, amelyről a 
polgármester, az alpolgármester, a jegyző és a képviselő, továbbá bizottsági ülés esetében a 
bizottság nem képviselő tagja SMS-ben értesítést kap.". 
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5. § 

Az R. 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

"72. §(l) A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testület 
a) beszerzésért, 
b) beruházás ért, 
c) gazdaságiügyekért, 
d) jogi ügyekért, 
e) költségvetésért, 
j) közterület-használatért, 
g) összeférhetetlenségi ügyekért, 
h) vagyongazdálkodásért és 
i) vagyonnyilatkozatok vizsgálatáért 

felelős bizottsága, a bizottság nevének rövidítése: GPB. 
(2) A Humánszolgáltatási Bizottság a Képviselő-testület 

a) civil kapcsolatokért, 
b) egészségügyért, 
c) egyházi kapcsolatokért, 
d) közművelődésért, 
e) köznevelésért, 
j) kultúráért, 
g) lakásügyért, 
h) nemzetiségi ügyekért, 
i) sportért és 
j) szociális ügyekért 

felelős bizottsága, a bizottság nevének rövidítése: HB. 
(3) A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Képviselő-testület 

a) helyi értékvédelemért, 
b) kömyezetvédelemért, 
c) közbiztonságért, 
d) településfejlesztésért és 
e) településrendezésért 

felelős bizottsága, a bizottság nevének rövidítése: KKB.". 

6. § 

Az R. 32. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 

"32. A jegyző helyettesítése 

86.§ 

A polgármester a jegyző helyettesítésére egy aljegyzőt nevez ki. 

86/A.§ 

A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a jegyző és az aljegyző 
egyidejű tartós akadályoztatása esetén a polgármester a jegyzői feladatok ellátására legfeljebb 
hat hónap időtartamra a Hivatal valamely szervezeti egységének vezetőjétjelöli ki.". 
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7. § 

Az R. 87.§ (3) bekezdés 13. pon~a helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A közmeghallgatásra meg kell hívni) 

"13. a X. kerületi hivatásos tűzoltóság vezetőjét,". 

8. § 

Az R. 2. melléklet 3. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"3 .2. Dönt a településrendezési eszköz finanszírozásának áthárításáról szóló szerződés 
megkötéséről, valamint a településrendezési szerződés megkötése előtt a cél megvalósítója 
által készített telepítési tanulmánytervről.". 

9.§ 

Az R. 3. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"2. Megköti az Önkormányzat költségvetéséről és a zárszámadásáról szóló rendeletben 
meghatározott forrás felhasználásáról szóló szerződést.". 

10. § 

Az R. 3. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"8. Jóváhagyja az önkormányzati költségvetési szerv, valamint a gazdasági társaság 
szervezeti és működési szabályzatát, illetve gyakorolja az azzal kapcsolatos egyetértési jogot, 
továbbájóváhagyja a gazdasági társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét.". 

ll. § 

Az R. 3. melléklet 29. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló kormányrendelet szerint) 

"c) dönt a településrendezési eszköz véleményezését követően beérkezett vélemények 
elfogadásáról, valamint a környezeti vizsgálat szükségességéről.". 

12. § 

Az R. az l. mellékletben meghatározott 4. melléklettel egészül ki. 

13. § 

(l) Az R. 
a) 22.§ (l) bekezdés 9. pontjában a "vitát" szövegrész helyébe a "tárgyalást" szöveg, 
b) 22. §(2) bekezdésében az "ugyanabban" szövegrész helyébe az "az ülésen ugyanabban" 

szöveg, 
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c) 50.§ (4) bekezdésében és 52.§ (4) bekezdésében az "egy perces" szövegrész helyébe az 
"egyperces" szöveg, 

d) 50. §(4) bekezdésében, 52. §(5) bekezdésében, 55. §(3) és (5) bekezdésében, 56. §(3) 
és (4) bekezdésében, valamint 58. § (l) bekezdésében a "két perces" szövegrész helyébe a 
"kétperces" szöveg, 

e) 52. § (2) bekezdésében, 55. § (2) és (5) bekezdésében, valamint 57. §(l) bekezdésében 
a "három perces" szövegrész helyébe a "háromperces" szöveg, 
j) 52. § (3) bekezdésében a "négy perces" szövegrész helyébe a "négyperces" szöveg, 
g) 55.§ (l) bekezdésében és 56. §(l) bekezdésében az "öt perces" szövegrész helyébe az 

"ötperces" szöveg, 
h) 56. § (2) bekezdésében az "írásban" szövegrész helyébe az "írásban vagy 

elektronikusan" szöveg, 
i) 76. § (l) bekezdésében a "10 napon belüli, de a Képviselő-testület ülését megelőző 

napnál korábbi" szövegrész helyébe a "két napon belüli" szöveg 
lép. 

(2) Az R. 
a) 2. melléklet 3. pont 3.1. alpontjában a "terv" szövegrész helyébe az "eszköz" szöveg, 
b) 3. melléklet 4. pontjában a "szerződő felek jogait és kötelezettségeit" szövegrész 

helyébe a "lényeges tartalmát" szöveg 
lép. 

14. § 

Hatályát veszti az R. 
a) 12. §(4) bekezdés i) pontja, 
b) 17. §(l) bekezdés 15. pontja, 
c) 31. alcím 86. §-a, valamint 
d) 87. §(3) bekezdés 15. pontja. 

15. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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l. melléklet a . ..12015. (. .... .) önkormányzati rendelethez 

4. melléklet a 3112011. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez 

A jegyző átruházott hatásköre 

l. Az Önkormányzat polgári jogi követeléseire fizetési könnyítést engedélyezhet. 
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INDOKOLÁS 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
SZMSZ) módosítására jogszabályváltozás, szövegpontosítás és néhány átruházott hatáskör 
miatt kerül sor. 

Az SZMSZ-ben átvezetésre kerül a kerületi tűzőrség megjelölésének változása, a feladatot a 
X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vette át, amely a Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség keretében működik. Megszűnt a kerületi tisztifőorvos szervezeti önállósága, a 
feladatot a Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala látja el Népegészségügyi 
Osztály szervezeti egységében. A megszűnt szerv kikerül a munkatervi javaslatlevők és a 
képviselő-testületi ülésre, illetve a közmeghallgatásra meghívottak közül. Az l. és 2. §, 
valamint a 7. § ezen változásokat tartalmazza. 

A 3. § szövegpontosító, illetve kiegészítő rendelkezést tartalmaz, a távolmaradást a 
szervezésért felelős szervezeti egység útján kell jelezni. 

A 4. §-ban az ülés jegyzőkönyve közzétételére vonatkozó szabályok egyszerűsödtek, 
elektronikus megküldés helyett az Önkormányzat honlapján, valamint az elektronikus 
hálózaton kerül közzétételre a nyilvános ülés jegyzőkönyve, amelyről lényegében az ülés 
résztvevői sms-ben is értesítést kapnak. A zárt ülés jegyzőkönyvének megküldésére 
vonatkozó szabályok érdemben nem változtak. 

A 5. és 6. § technikai jellegű újraszabályozása az SZMSZ 72. §-ának, amelyben 
bekezdésszámozási hiba volt, valamint a 32. alcímének, amelyben szintén egy korábbi 
számozási hiba került ki vezetésre, és a jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlenségére 
vonatkozó rendelkezés került a 31. alcím végéről áthelyezésre a 32. alcím végére. A 
Humánszolgáltatási Bizottság feladatköre kiegészült a közművelődési feladattal. 

A 8. §-ban a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére átruházott hatáskörre 
vonatkozó rendelkezés szövege a jogszabálynak megfelelően változik. 

A 9. §-ban a polgármester támogatási szerződés megkötésére vonatkozó átruházott hatásköre 
kiegészül a zárszámadási rendeletben meghatározott támogatással, ami a költségvetési 
rendelethez hasonlóan tartalmazhat címzett forrást. 

A l O. § a Képviselő-testület ügyterhét csökkentve kiterjeszti a polgármester szervezeti és 
működési szabályzatra vonatkozó jóváhagyási jogosultságát a gazdasági társaság szervezeti és 
működési szabályzatára, valamint a felügyelőbizottságának ügyrendjére. 

A ll. §-ban a polgármester településszerkezeti eszközökkel kapcsolatos átruházott hatásköre 
kiegészül a jogszabályban meghatározott új elemmel, amelyről a korábban is meghatározott 
átruházott hatáskör gyakorlásával egyidejűleg dönthet a polgármester. 

A 12. § az SZMSZ-t új melléklettel egészíti ki, amely a jegyző átruházott hatásköréről 
rendelkezik a polgári jogi követelések fizetési könnyítése vonatkozásában. 

A 13. és 14. § szövegpontosító rendelkezéseket tartalmaz. 
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