
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

/Jf;f . számú előterjesztés 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A 2019. október 13-ai helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választásának kőbányai eredményére tekintettel - a Képviselő-testületben képviselettel 
rendelkező politikai pártok képviselőivel történt előzetes egyeztetések alapján - javasolom a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
SZMSZ) módosítását. 

Javasolom, hogy a Képviselő-testület hat állandó bizottságot hozzon létre az alábbiak szerint: 
a) Gazdasági Bizottság, 
b) Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
e) Költségvetési Bizottság, 
d) Közjóléti Bizottság, 
e) Közművelődési Bizottság, valamint 
j) Közrend- és Állatvédelmi Bizottság. 

A bizottságok létszámát öt, nyolc vagy kilenc főben javasolom megállapítani. 

A Képviselő-testület, illetve a bizottságok rendszere átalakulására tekintettel javasolom a 
bizottságok átruházott hatáskörének a bővítését egyes polgármesteri hatáskörök bizottsághoz 
telepítésével. 

Javasolom továbbá, hogy a Képviselő-testület legfeljebb négy főállású alpolgármestert 
választhasson, valamint a továbbiakban legfeljebb két tanácsnok is kerüljön megválasztásra. A 
tanácsnok felügyeli a Képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök 
ellátását. 

Javasolom a rendelet megalkotására irányuló előterjesztés benyújtására jogosultak körének 
kibővítését oly módon, hogy arra minden előterjesztés benyújtására általában jogosultnak 
lehetősége legyen. Ezzel összefüggésben javasolom átalakítani a rendelettervezet 
előkészítésére irányuló kezdeményezés intézményét oly módon, hogy annak útján a 
rendeletalkotásra irányuló előterjesztések előkészítése körében célzottan igénybe vehető legyen 
a jegyző előkészítő tevékenysége. 

Javasolom, hogy a képviselői tevékenység támogatása, a nyilvánosság újfajta biztosítása 
céljából új jogintézményként kerüljön bevezetésre a képviselői konzultációs fórum, amelynek 
működtetéséről a képviselő szabadon dönthet. A fórum legfeljebb tizenöt tagból állhat, akiket 
a képviselő kérhet fel. A képviselői konzultációs fórum keretében a képviselő a fórum 
résztvevőivel megvitatja a képviselői tevékenységével összefüggő kérdéseket, a tervezett 
intézkedéseket, valamint a meghozott döntések végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatokat. A 
képviselői konzultációs fórum működési feltételeit a Kőbányai Polgármesteri Hivatal biztosítja. 



A rendelettervezet egyebekben több - nagyrészt a fentiekkel összefüggő - pontosító jellegű 
rendelkezést tartalmaz, továbbá egyes magasabb szintűjogszabályváltozásból eredő módosítást 
vezet át. 

II. Hatásvizsgálat 

Az SZMSZ módosítása biztosítja a Képviselő-testület jogszabályoknak megfelelő, átlátható és 
hatékony működését. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az SZMSZ módosítása a megalkotását követően haladéktalanul hatályba lép, ezáltal lehetővé 
teszi a módosult szervezeti rendelkezéseknek már a Képviselő-testület alakuló ülésén történő 
alkalmazását. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. 
melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Műkö

0

dési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2019. november 6. 

Törvén ességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. S a ó Krisztián 
jegyző 

~Jll 
D. Kovács Róbert Antal 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12019. ( ...... ) önkormányzati rendelete 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (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 (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011 . (IX. 23.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: 
R.) 8/ A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„8/ A. § Az Önkormányzat a vagyonnyilatkozat jogszabályban előírt nyilvánosságát a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésétől számított öt munkanapon belül a honlapján 
történő közzététel útján biztosítja.". 

2. § 

Az R. 22. § (1) bekezdése a következő 1 la. ponttal egészül ki: 

[A képviselő-testületi ülés vezetője (a továbbiakban: elnök) az ülésvezetési feladatai körében] 

,,l la. javaslatot tesz a határozattervezetekről történő együttes szavazásra,". 

3. § 

Az R. 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(2) Azt a bizottsági tagot, aki évente az ülések több mint a felén nem vesz részt, a bizottsági 
elnök javaslata alapján a Képviselő-testület a bizottsági tagsága alól felmenti. A bizottsági 
tagsága alól felmentett képviselőre a 73 . § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.". 

4. § 

Az R. 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„43. § Az Önkormányzat költségvetése, zárszámadása, valamint az Önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzata tárgyában rendelet megalkotása céljából előterjesztést a polgármester 
nyújthat be.". 



5. § 

Az R. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„44. § (1) Rendeletalkotásra irányuló előterjesztés előkészítését kezdeményezheti 
a) a polgármester, 
b) az alpolgármester, 
e) a Képviselő-testület bizottsága, 
d) a képviselő, 

e) az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság vezető tisztségviselője, 
j) a Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szerv vezetője, valamint 
g) a nemzetiségi önkormányzat elnöke. 

(2) A rendeletalkotásra irányuló előterjesztés előkészítése iránti kezdeményezést írásban a 
polgármesterhez kell benyújtani, aki haladéktalanul továbbítja azt a jegyzőnek. 

(3) A rendeletalkotásra irányuló előterjesztést a kezdeményezés alapján- a polgármester által 
meghatározott határidőre - , illetve kezdeményezés hiányában a saját döntése alapján a jegyző 
készíti elő.". 

6. § 

Az R. 50. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„50. § (1) A képviselő ülésenként egy alkalommal a Képviselő-testület ülésén napirend előtt 
a) a polgármestertől, 

b) az alpolgármestertől, 

e) a jegyzőtől, 

d) a bizottság elnökétől vagy 
e) a tanácsnoktól 

a feladatkörébe tartozó önkormányzati ügyben azonnali kérdés formájában felvilágosítást 
kérhet.". 

7. § 

Az R. 51. § ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„51. § (1) A képviselő a Képviselő-testület ülésén legfeljebb ülésenként egy alkalommal 
interpelláció formájában magyarázatot kérhet 

a) a polgármestertől, 

b) az alpolgármestertől , 

e) a jegyzőtől, 
d) a bizottság elnökétől vagy 
e) a tanácsnoktól 

a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyben.". 

8. § 

Az R. 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„54. § (1) A képviselő 
a) a polgármestertől , 

b) az alpolgármestertől, 
e) a jegyzőtől, 
d) a bizottság elnökétől vagy 
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e) a tanácsnoktól 
a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyben írásban felvilágosítást kérhet.". 

9. § 

Az R. a következő 59/ A. §-sal egészül ki : 

„59/A. § (1) A Képviselő-testület az elnök javaslatára az azonos napirendi pont keretében 
tárgyalt több határozattervezetről egy szavazással dönt, kivéve, ha a polgármester, az 
alpolgármester, bármely képviselő vagy tanácskozási joggal jelen lévő személy kéri, hogy 
valamely határozattervezetről a Képviselő-testület külön szavazzon. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti együttes szavazás nem alkalmazható olyan határozatok esetében, 
amelyek meghozatalára különböző képviselő-testületi többség jogosult. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti együttes szavazással meghozott határozatok esetében a szavazás 
eredményeként az együttes szavazás eredményét kell figyelembe venni.". 

10. § 

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

„68. § (1) A nyilvános ülés jegyzőkönyvét az ülést követő 15 napon belül közzé kell tenni az 
Önkormányzat honlapján, valamint az elektronikus hálózaton elérhetővé kell tenni. 

(2) A zárt ülés jegyzőkönyvét elérhetővé kell tenni az elektronikus hálózaton.". 

11. § 

Az R. 71. § ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„71. § (1) A Képviselő-testület az alakuló ülését követő 30 napon belül állandó bizottságaként 
a) Gazdasági Bizottságot, 
b) Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, 
e) Költségvetési Bizottságot, 
d) Közjóléti Bizottságot, 
e) Közművelődési Bizottságot, valamint 
f) Közrend- és Állatvédelmi Bizottságot 

hoz létre.". 

12. § 

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

„72. § (1) A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület 
a) beszerzésért, 
b) beruházásért, 
e) közterület-használatért, 
d) gazdasági ügyekért és 
e) vagyongazdálkodásért 

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

a) helyi értékvédelemért, 
b) környezetvédelemért, 
e) településfejlesztésért, 
d) településképért és 
e) településrendezésért 
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felelős bizottsága, a bizottság nevének rövidítése: KKB. 
(3) A Költségvetési Bizottság a Képviselő-testület 

a) jogi ügyekért, 
b) költségvetésért, 
e) összeférhetetlenségi ügyekért, 
dJ vagyonnyilatkozatok vizsgálatáért 

felelős bizottsága, a bizottság nevének rövidítése: KVB. 
(4) A Közjóléti Bizottság a Képviselő-testület 

a) egészségügyért, 
b) lakásügyért és 
e) szociális ügyekért 

felelős bizottsága, a bizottság nevének rövidítése: KJB. 
(5) A Közművelődési Bizottság a Képviselő-testület 

a) civil kapcsolatokért, 
b) egyházi kapcsolatokért, 
e) közművelődésért, 

d) köznevelésért, 
e) kultúráért, 
j) nemzetiségi ügyekért és 
g) sportért 

felelős bizottsága, a bizottság nevének rövidítése: KMB. 
(6) A Közrend- és Állatvédelmi Bizottság a Képviselő-testület 

a) állatvédelemért, 
b) közbiztonságért és 
e) közrendért 

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

13. § 

Az R. 73. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,73. § (1) A 71. § (1) bekezdés a), b) és f) pontjában meghatározott bizottság nyolc, a 71. § 
(1) bekezdés c) pontjában meghatározott bizottság öt, a 71. § (1) bekezdés d) és e) pontjában 
meghatározott bizottság kilenc főből áll.". 

14. § 

Az R. 81. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„81. § (1) A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos előterjesztést a 
Költségvetési Bizottság elnöke terjeszti elő . 

(2) A polgármester átruházott hatáskörét a 3. melléklet határozza meg.". 

15. § 

Az R. a következő Vili/ A. Fejezettel egészül ki: 

„Vili/A. Fejezet 
A tanácsnok 

86/B. § (1) A Képviselő-testület a tagjai közül legfeljebb két tanácsnokot választhat. 
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(2) A tanácsnok 
a) a feladatkörébe tartozó ügyben az Önkormányzat szerveitől, a Képviselő-testület 

irányítása alatt álló költségvetési szerv vezetőjétől, valamint az Önkormányzat többségi 
tulajdonában lévő gazdasági társaság vezető tisztségviselőjétől felvilágosítást és 
közreműködést kérhet, 

b) a polgármester megbízása alapján feladatkörében eljárva képviselheti az 
Önkormányzatot, valamint 

e) figyelemmel kísérheti a feladatkörével összefüggő képviselő-testületi döntések 
végrehajtását.". 

16. § 

Az R. a következő X/ A. Fejezettel egészül ki: 

„XI A. Fejezet 
A képviselői konzultációs fórum 

88/ A. § (1) A képviselő a képviselői tevékenysége támogatása érdekében konzultációs 
fórumot működtethet. 

(2) A képviselői konzultációs fórum legfeljebb tizenöt állandó résztvevőjét a képviselő kéri 
fel, az üléseit a képviselő hívja össze. 

(3) A képviselői konzultációs fórum keretében a képviselő a fórum résztvevőivel megvitatja 
a képviselői tevékenységével összefüggő kérdéseket, a tervezett intézkedéseket, valamint a 
meghozott döntések végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatokat. 

(4) A képviselői konzultációs fórum működési feltételeit a Hivatal biztosítja.". 

17. § 

(1) Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) Az R 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) Az R 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

18. § 

AzR. 
a) 11. § (1) bekezdésében a „rögzíti" szövegrész helyébe a „rögzítheti" szöveg, 
b) 12. § (4) bekezdés e) pontjában, 17. § (1) bekezdés 11. pontjában és 87. § (3) bekezdés 

11. pontjában a „kerületi tankerület" szövegrész helyébe a „kerületben illetékes tankerületi 
központ" szöveg, 

e) 12. § (4) bekezdés g) pontjában, 17. § (1) bekezdés 13. pontjában és 87. § (3) bekezdés 
13. pontjában a „tűzoltóság" szövegrész helyébe a „tűzoltóparancsnokság" szöveg, 

d) 12. § (4) bekezdés h) pontjában, 17. § (1) bekezdés 14. pontjában és 87. § (3) bekezdés 
14. pontjában a „kerületi" szövegrész helyébe a „kerületben illetékes" szöveg, 

e) 12. § (4) bekezdés j) pontjában és 17. § (1) bekezdés 17. pontjában az „önkormányzat" 
szövegrész helyébe az „Önkormányzat" szöveg, 
j) 32. § (2) bekezdésében az „alapon" szövegrész helyébe az „alapon, aláírva" szöveg, 
g) 32. § ( 4) bekezdésében a „Ha az előterjesztő képviselő, a (3)" szövegrész helyébe az „A 

(3)" szöveg, 
h) 76. § (1) bekezdésében a „két" szövegrész helyébe a „három" szöveg, 
i) 83. § (1) bekezdésében a „3" szövegrész helyébe a „négy" szöveg 

lép. 
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19. § 

Hatályát veszti az R. 
a) 9. § ( 4) bekezdése, 
b) 45. § (1) bekezdésében az „az előterjesztés benyújtása előtt" szövegrész, 
e) 58. § (1) bekezdésében az „Az ügyrendi javaslatot indokolni kell." szövegrész, valamint 
d) 69. § (2) bekezdése. 

20. § 

Ez a rendelet 2019. november 7-én 10 órakor lép hatályba. 

D. Kovács Róbert Antal 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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1. melléklet a . ../2019. (. .... .) önkormányzati rendelethez 

2. melléklet a 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez 

A Képviselő-testület bizottságainak átruházott hatásköre 

1. A Gazdasági Bizottság átruházott hatásköre 

1.1. A feladatkörébe tartozó pénzügyi kötelezettségvállalásnak nem minősülő együttműködési 
megállapodást köt. 
1.2. Jóváhagyja a feladatkörébe tartozó gazdasági társaság szervezeti és működési szabályzatát, 
továbbá jóváhagyja a feladatkörébe tartozó gazdasági társaság felügyelőbizottságának 

ügyrendjét. 

2. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatásköre 

2.1. Dönt a településrendezési eszköz, valamint a településfejlesztési koncepció és az integrált 
településfejlesztési stratégia készíttetésének kezdeményezéséről és a programjáról. 
2.2. Dönt a településrendezési eszköz finanszírozásának áthárításáról szóló szerződés 

megkötéséről, valamint a településrendezési szerződés megkötése előtt a cél megvalósítója által 
készített telepítési tanulmánytervről. 
2.3. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló kormányrendelet szerint véleményezi az érintett települési önkormányzat esetében a 
településfejlesztési koncepciója és integrált településfejlesztési stratégiája, valamint a 
településrendezési terve elkészült tervezeteit. 
2.4. Elfogadja a főépítész beszámolóját a településképi arculati kézikönyv és a településképi 
rendelet végrehajtásával kapcsolatban, az Önkormányzat honlapján működtetett nyilvános 
értékelő felületre érkező vélemények kiértékelésére vonatkozóan. 
2.5 . Dönt a telepítendő fás szárú növények fajtájáról és az ültetés helyéről. 
2.6. A feladatkörébe tartozó pénzügyi kötelezettségvállalásnak nem minősülő együttműködési 
megállapodást köt. 
2. 7. Dönt a feladatkörét érintő tevékenységet folytató költségvetési szervnek, civil szervezetnek 
és alapítványnak nyújtott támogatás elszámolásáról, valamint a szervezet beszámolójáról. 

3. A Költségvetési Bizottság átruházott hatásköre 

3.1. Jóváhagyja az Önkormányzat költségvetéséről és a zárszámadásáról szóló rendeletben 
meghatározott, egymillió forintot meghaladó összegű pénzeszközátadásról szóló szerződést. 
3.2. Átveszi a polgármester, az alpolgármester és a képviselő vagyonnyilatkozatát, ellátja annak 
vizsgálatát, valamint gyakorolja a polgármester, az alpolgármester és a képviselő tekintetében 
a vagyonnyilatkozat ellenőrzésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat. 
3.3. Javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a polgármester, illetve az alpolgármester 
tisztségének megszüntetése érdekében a sorozatos törvénysértő tevékenysége, illetve 
mulasztása miatt, továbbá a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége szándékos elmulasztása 
vagy a valóságnak nem megfelelő teljesítése esetén. 
3.4. Átveszi az önkormányzati képviselő által tett, az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló 
jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó 
nyilatkozatot. Kivizsgálja, majd a Képviselő-testületnek javaslatot tesz a képviselői 
összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezéssel kapcsolatban. 
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4. A Közjóléti Bizottság átruházott hatásköre 

4.1. Dönt a feladatkörét érintő tevékenységet folytató költségvetési szervnek, civil szervezetnek 
és alapítványnak, továbbá az egyháznak nyújtott támogatás elszámolásáról, valamint a 
szervezet beszámolójáról. 
4.2. Elfogadja a feladatkörébe tartozó önkormányzati költségvetési szerv, illetve vezető 

tevékenységéről szóló beszámolót. 
4.3. Jóváhagyja a feladatkörébe tartozó önkormányzati költségvetési szerv munkatervét. 
4.4. Dönt a bölcsődék zárva tartásának elveiről. 
4.5. Meghallgatja a feladatkörébe tartozó intézményvezetői pályázat jelöltjét. 
4.6. Méltányossági jogkört gyakorol a Gyermekek Átmeneti Otthonának kedvezményes 
igénybevétele tárgyában. 
4.7. Dönt a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett szociális ellátásért, illetve 
gyermekjóléti alapellátásért fizetendő térítési díj teljes és kamattal megemelt összegének 
méltányosságból történő csökkentéséről vagy elengedéséről, illetve az ellátásért fizetendő 
térítési díj összegéről. 
4.8. Dönt a szociális intézmény érdekképviseleti fórumába történő delegálásról. 
4.9. A feladatkörébe tartozó pénzügyi kötelezettségvállalásnak nem minősülő együttműködési 
megállapodást köt. 
4.10. Jóváhagyja a feladatkörébe tartozó gazdasági társaság szervezeti és működési 

szabályzatát, továbbá jóváhagyja a feladatkörébe tartozó gazdasági társaság 
felügyelőbizottságának ügyrendjét. 

S. A Közművelődési Bizottság átruházott hatásköre 

5 .1. Dönt a feladatkörét érintő tevékenységet folytató költségvetési szervnek, civil szervezetnek 
és alapítványnak, továbbá a nemzetiségi önkormányzatnak és az egyháznak nyújtott támogatás 
elszámolásáról, valamint a szervezet beszámolójáról. 
5.2. Elfogadja a feladatkörébe tartozó önkormányzati költségvetési szerv, illetve vezető 

tevékenységéről szóló beszámolót. 
5.3. A köznevelési intézmény kivételével jóváhagyja a feladatkörébe tartozó önkormányzati 
költségvetési szerv munkatervét. 
5.4. Megállapítja az óvodai körzethatárokat. 
5.5. Dönt az óvodák zárva tartásának elveiről. 
5.6. Elfogadja az óvodaszék működéséről szóló beszámolót. 
5. 7. Dönt az óvodaszék be a fenntartó által delegált személyről. 
5.8. Meghallgatja a feladatkörébe tartozó intézményvezetői pályázat jelöltjét. 
5. 9. A feladatkörébe tartozó pénzügyi kötelezettségvállalásnak nem minősülő együttműködési 
megállapodást köt. 
5.10. Jóváhagyja a feladatkörébe tartozó gazdasági társaság szervezeti és működési 

szabályzatát, továbbá jóváhagyja a feladatkörébe tartozó gazdasági társaság 
felügyelőbizottságának ügyrendjét. 
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6. A Közrend- és Állatvédelmi Bizottság átruházott hatásköre 

6.1. Dönt a feladatkörét érintő tevékenységet folytató költségvetési szervnek, civil szervezetnek 
és alapítványnak nyújtott támogatás elszámolásáról, valamint a szervezet beszámolójáról. 
6.2. Elfogadja a közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységet végző közalapítvány beszámolóját. 
6.3. Elfogadja a Kőbányai Közterület-felügyelet beszámolóját. 
6.4. A feladatkörébe tartozó pénzügyi kötelezettségvállalásnak nem minősülő együttműködési 
megállapodást köt. 
6.5. Dönt a kutyafuttató, a kutyaürülék-gyűjtő, a hulladéksziget és a közhasználatú illemhely 
helyszínéről és telepítéséről, valamint a kutyasétáltatásra kijelölt útvonal kijelöléséről. 
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2. melléklet a . ../2019. (. .... .) önkormányzati rendelethez 

3. melléklet a 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez 

A polgármester átruházott hatásköre 

1. Dönt a költségvetési forrást nem igénylő, illetve az olyan programhoz, akcióhoz történő 
csatlakozásról, amelynek a forrása az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben 
rendelkezésre áll. 
2. Dönt a szerződésnek a lényeges tartalmát nem érintő, a szerződő felek adataiban bekövetkező 
változás, valamint a jogutódlás következtében szükséges módosításáról. 
3. Dönt az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében kötött megbízási szerződéseknek a 
rendelési idő, illetve a helyettesítő orvos személyének megváltozása miatti módosításáról, 
amennyiben a feladat ellátásában ténylegesen közreműködő orvos személye változatlan. 
4. Az alapítvány kérelme kivételével dönt a háromszázezer forintot meg nem haladó összegű 
egyedi támogatás iránti kérelem elbírálásáról, ide nem értve a polgármesternek a költségvetési 
rendeleten belül az előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó jogkörét. 
5. Benyújtja az adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez szükséges hozzájárulás iránti 
kérelmet. 
6. Egyetértési jogot gyakorol a pedagógiai program, házirend és a szervezeti és működési 
szabályzat azon rendelkezése tekintetében, amelyből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, 
továbbá gyakorolja a működést meghatározó dokumentumok ellenőrzésével kapcsolatos 
jogokat. 
7. Véleményezi az óvodák munkatervét. 
8. Elfogadja a továbbképzésre kötelezett személyt foglalkoztató költségvetési szerv 
továbbképzési programját. 
9. Az alapítványi pályázat kivételével fenntartói hozzájárulást, illetve támogató nyilatkozatot 
ad ki az intézmény költségvetési többletforrást nem igénylő pályázaton történő részvételéhez, 
illetve az ezzel összefüggő intézkedés megtételéhez. 
10. Véleményezi a kormányhivatal köznevelési intézményekre vonatkozó ellenőrzési tervét. 
11. Évente felméri a magyar nyelvi előkészítés, a nemzetiség nyelvén folyó nevelés és oktatás 
iránti igényt a helyi és az országos nemzetiségi önkormányzat bevonásával az érintett első 
óvodai nevelési évre, valamint első iskolai évfolyamra beiratkozni szándékozók körében. 
12. Meghatározza az óvodai beiratkozások időpontját. 
13. Bizottságot szervez, ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek 
számát. 
14. Engedélyezi az óvodai csoport átlaglétszámtól, valamint maximális létszámtól való 
eltérését. 
15. Dönt az óvodák és a bölcsődék nyári és téli zárva tartásáról. 
16. Elbírálja a szülői szervezet jogainak megsértése miatt benyújtott fellebbezést. 
17. Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozásról. 
18. Ingatlan-értékbecslést készíttet. 
19. Kijelöli az Önkormányzat elővásárlási jogának érvényesítse érdekében a lakóingatlan 
árverését követően szándéknyilatkozat megtételére jogosult személyt. 
20. Elbírálja a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező családoknak az Önkormányzat 
elővásárlási jogának érvényesítésére irányuló kérelmeit. 
21. Az első lakásingatlan szerzéséhez nyújtott önkormányzati kamatmentes kölcsön folyósítása 
és visszafizetése feltételeinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendeletben 
meghatározott önkormányzati hatásköröket, valamint indokolt esetben fizetési könnyítést 
engedélyezhet. 

10 



22. Elbírálja a közalkalmazottak lakáscélú támogatásának visszafizetésével kapcsolatos 
kérelmeket, valamint indokolt esetben fizetési könnyítést engedélyezhet. 
23. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló kormányrendelet szerint tájékoztatást ad a vonatkozó hatályos településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, valamint a településrendezési és a 
rendezést befolyásoló egyéb tervekről. 
24. Felülvizsgálja a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást, és 
javaslatot tesz a módosítására. 
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3. melléklet a . ../2019. (. .... .) önkormányzati rendelethez 

4. melléklet a 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez 

A jegyző átruházott hatásköre 

1. Az Önkormányzat polgári jogi követeléseire fizetési könnyítést engedélyezhet. 
2. Nyilatkozik arról, hogy az ingatlan tulajdonjogának külföldi személy általi megszerzése sérti
e az Önkormányzat érdekeit. 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23 .) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: R.) 
módosítását az új összetételű Képviselő-testületnek megfelelő szervezeti felépítés kialakítása 
indokolja. A módosítás több pontosító rendelkezést is tartalmaz, amelyek segítik a 
jogalkalmazást. 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

1. § Az R. 8/ A. §-ában a vagyonnyilatkozatok Önkormányzat honlapján történő közzétételére 
indokolt határidőt meghatározni. 
2. § Sok esetben előfordul, hogy adott napirendi ponthoz több határozattervezet is tartozik, 
amelyekről célszerű lehet együttesen szavazni, ezáltal gyorsabb és egyszerűbb lesz az eljárás. 
Az együttes szavazásra történő javaslattétellel indokolt a képviselő-testületi ülés vezetőjének 
feladatait kiegészíteni. 
3. § Az R. 28. § (2) bekezdése kiegészül egy mondattal, amely egyértelművé teszi, hogy a 
bizottsági tagsága alól felmentett képviselőt nem kell újra bizottsági tagnak választani. 
4-5. § Az R. 43. és 44. §-aiban kiterjesztésre kerül a rendeletalkotásra irányuló előterjesztés 
benyújtására jogosultak köre az általános szabályok szerint. Ezzel összefüggésben a tervezet 
pontosítja az előterjesztés előkészítésének kezdeményezére vonatkozó szabályokat. 
6-8. § Az azonnali kérdés, az interpelláció és az írásbeli kérdés címzettjeinek körét indokolt 
kiegészíteni az újonnan bevezetett tanácsnok tisztségviselővel. 
9. § Az együttes szavazás részletes szabályait indokolt meghatározni. A feltételek fennállása 
esetén az eljárás gyorsítására pontosabb szabályozás mentén lesz lehetőség. 
10. § Az R. 68. §-ában az előterjesztés közzétételéről az SMS-ben történő értesítés mellőzhető. 
11. § A tervezet megváltoztatja a bizottsági struktúrát, differenciáltabb feladatelosztást valósít 
meg. 
12. § A bizottságok feladatköreit újra meg kell határozni, illetve újra kell osztani. 
13. § A bizottsági tagok száma csökken. 
14. § A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos magasabb szintű 

jogszabályoknak megfelelő módosítás szükséges. 
15. § Meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását tanácsnok felügyelheti. 
16. § A képviselői konzultációs fórum a képviselő tevékenységét segítheti a képviselő 
döntésének megfelelően. 
17-18. § Pontosító rendelkezések mellett szövegcserés módosító rendelkezésben kerül 
megemelésre a főállású alpolgármesterek száma is háromról négyre. 
19. § A végrehajtáshoz nem szükséges hosszabb felkészülési idő, ellenben a Képviselő-testület 
alakuló ülésének a hatékony lefolytatásához szükséges a kihirdetés napján történő 

hatálybalépés. 
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