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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
 

A rendelet elfogadásához minősített, a normatív határozat elfogadásához 
egyszerű szavazattöbbség szükséges. 



ELŐTERJESZTÉS 
 
 
Tárgy: Javaslat az önkormányzati és a hivatali SZMSZ mellékleteinek 

aktualizálására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi főosztályának vezetője, a 
jegyzőknek tartott tájékoztató értekezleten felkérte az önkormányzatokat, hogy 
ismételten kerüljön áttekintésre az SZMSZ és valamennyi melléklete,  a 
központi jogszabályi változásokra figyelemmel. Nyilvánvaló, hogy a járási 
rendszer kialakítása kapcsán az önkormányzatok feladata és hatásköre jelentősen 
módosult, továbbá egyéb törvényi változások is indokolják az SZMSZ 
áttekintését. Az áttekintés során megállapítottuk, hogy az új ÖTV szabályozása 
Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (MÖK) 
előírásait párhuzamosan kell alkalmazni az ÖTV-vel és ezen új törvény 
paragrafusai folyamatosan léptetik hatályba.  
A módosítások érintik az SZMSZ 18.§. személyes érintettség jogintézményét, 
mivel az új jogszabályi változás szabályozni rendeli azt, hogy az SZMSZ-ben 
kell meghatározni a jogkövetkezményét annak, ha valaki személyes érintettségre 
vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztotta. A javaslatom szerint ennek 
elmulasztása esetén szóbeli figyelmeztetésben részesüljön a bejelentést 
elmulasztó a testületi ülésen.  
 
Valamennyi mellékleten átvezettük a járási rendszer kialakítása és a Klebelsberg 
Kuno Intézményfenntartó Központ létrehozatala kapcsán indokolt 
módosításokat, továbbá a jogszabály változások miatti módosítással egyidejűleg 
a gyakorlati tapasztalatokból eredő változásokat is javasoljuk átvezetni a 
rendelet mellékletén. 
 
Röviden a módosításokról: 
Az 1.sz. mellékletben az önkormányzat hatásköréből a járási hivatalba átkerült 
szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos feladatok és hatáskörök 
törlésre kerültek. 
 
A 2.sz. mellékletben javasoljuk hatályon kívül helyezni, az oktatási-, kulturális- 
és sportbizottságra átruházott hatáskörök nagy részét, mivel kiüresedett azáltal, 
hogy a Klebelsberg Kuno Intézményfenntartó Intézmény létrejött.  
 



 
Tapasztalati szempontból a 2.sz. melléklet II. fejezete is módosításra került. 
(kihagyásra került a sikosságmentesítés évenkénti elfogadása, illetve 
módosításra, korszerűsítésre került a közbeszerzéshez nem kapcsolódó döntési 
kör)  
 
A 4.sz. melléklet III. részében amely az OKSB feladat és hatáskörét tartalmazza, 
értelemszerűen kihagyásra kerültek azok a feladatok, amelyek más szervek 
hatáskörébe kerültek. 
 
Az előterjesztés egyben a rendelet indokolása. 
A fentiek alapján az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem a Képviselő 
testület elé elfogadásra: 
 
 

Rendeletalkotási javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Budakalász 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……… /2013.(…….) önkormányzati 
rendeletét a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról. 
 
 

II. 
 

 
A Képviselő-testület 2012. december 20-án a 340/2012.(XII.21.) Kt. 
határozatában elfogadta a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását.  
 
A működési szabályok 3.1 pontjában, amely a hivatal belső szervezeti egységei, 
engedélyezett létszáma és a szervezeti egységek tevékenységére vonatkozik, a 
Városfejlesztési- és Városrendészeti Irodájának feladatköréből javasoljuk a 
Jegyző asszonnyal együtt a pályázatfigyelés, pályázatírás feladatkört a 
Lakosságszolgálati- és Szervezési Iroda feladatkörébe utalni.  
Így a Városfejlesztési- és Városrendészeti Iroda 12 főről 11 főre változik és a 
Lakosságszolgálati- és Szervezési Iroda létszáma 1 fővel növekszik. A javaslat 
indoka az, hogy a megnövekedett pályázati feladatok nagyobb koordinációt és 
együttműködést igényelnek, így ezen iroda keretében jobban megoldott.  
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület 
elé: 
 



 
 Normatív határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti- és Működési Szabályzatának 3.1 pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
A Városfejlesztési- és Városrendészeti Iroda engedélyezett létszáma 11 fő és a 
feladatok köréből kikerül a pályázatfigyelés és pályázatírás. 
A Lakosságszolgálati- és Szervezési Iroda engedélyezett létszáma 11,5 fő 
feladatkörébe kerül a pályázatfigyelés és pályázatírás.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a változásokat vezesse át a 
polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatába. 
 
Felelős: Jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
Budakalász, 2013. június 18. 
 
 
 
 
 Rogán László 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
Melléklet: 
Rendeletalkotási javaslat 
 
 
 
 
 
 
 



 
Melléklet 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

…/2013.(…….) önkormányzati rendelete 
 a Szervezeti- és Működési Szabályzatról szóló 2/2011.(I.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 103/B.§-ában és a 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
1.§ 

A Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 2/2011.(I.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) 18.§-sa 
az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(3) Amennyiben az ülés elnöke megállapítja, hogy a képviselő személyes érintettségére 
vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, úgy a képviselőt a testületi ülésen 
figyelmeztetésben részesíti.” 
 

2.§ 
 
Az „R” 1. mellékletének II. pont 5. alpontja kiegészül a következő megnevezéssel: 
 
„… és költségére …”  
 

3.§ 
 

Az „R” 1. melléklet IV. pont szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos feladat- és 
hatáskörök 2. pontjának 3. és 6. bekezdése hatályát veszti. 
 

4.§ 
 

Az „R” 1. melléklet VI. pont 1. és 4. pontja kiegészül a következő megnevezéssel: 
„… és elidegenítési és terhelési tilalom … „ 
 

5.§ 
 

Az „R” 1. melléklet VI. pont a következő 10. alponttal egészül ki: 
„Dönt az önkormányzat tulajdonában lévő utak, közművek karbantartási, felújítási munkáiról 
munkánként a közbeszerzési értékhatár alatt a költségvetésben meghatározott keretösszeg 
erejéig.” 
 

6.§ 
 

Az „R” 2. mellékletének I. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 



„1. jóváhagyja az önkormányzati fenntartású gyermekjóléti-, óvodai-, köznevelési-, 
közművelődési- és közgyűjteményi intézmények alapdokumentumait és módosításait, (szakmai 
program, szervezeti és működési szabályzat, házirend, IMP, esélyegyenlőségi program) kivéve 
az alapító okiratokat.  
2. dönt az önkormányzat fenntartású bölcsőde és óvodák heti- és éves nyitva és zárva 
tartásának meghatározásáról, 
3. dönt az önkormányzati fenntartású gyermekjóléti-, óvodai- és köznevelési intézmények 
felvételi körzeteiről, 
4. elfogadja az aktuális gondozási és nevelési évről szóló beszámolót, 
5. jóváhagyja a bölcsőde, óvodák, a művelődési ház és könyvtár aktuális nevelési évre szóló 
munkatervét, 
6. elfogadja a város és az önkormányzat széleskörű kommunikációját segítő, és 
önkormányzati támogatásban részesülő - TV, újság – szerkesztőinek éves munkájukról szóló 
beszámolót.” 
 

7.§ 
 

Az „R” 2. mellékletének II. fejezet 8., 9. és 10. pontja hatályát veszti. 
 

8.§ 
 

Az „R” 4. mellékletének III. fejezet 1., 2., 3., 4., 6., 10. és 18. pontja helyébe az alábbi 
1.,2.,3.,4.,6., 10. és 18.  pontok lépnek: 
 
1. Ellenőrzi a gyermekek gondozásával, nevelésével kapcsolatos önkormányzati döntések 

végrehajtását. 
2. Ellenőrizheti a bölcsőde, az óvodák, a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 

gazdálkodását, működését. 
3. Ellenőrzi és koordinálja az önkormányzat által fenntartott és működtetett gyermekjóléti, 

nevelési intézmények szakmai tevékenységét.  
4. Véleményezi az önkormányzat által létesített és fenntartott gyermekjóléti, nevelési 

intézmények, valamint az intézmény vezetői állására benyújtott pályázatokat. 
6. Javaslatot tesz a gyermekjóléti, nevelési intézmények alapítására, átszervezésére, 

megszüntetésére, illetve alapító okiratának módosítására. 
10.  Közreműködik a közneveléssel, kultúrával, sporttal összefüggő nemzetközi rendezvények 

helyi megszervezésében és lebonyolításában. 
18. Javaslatot tesz közművelődési, civil, egyház és sportot támogató pályázatok 

meghirdetésére. 
 
 

9.§ 
 

Az „R” 4. mellékletének III. fejezet 5., 11. és 12. pontja hatályát veszti. 
 

10.§ 
 

Az „R” 6. melléklete a következő megnevezéssel egészül ki: 
 
„5629131 iskolai intézményi étkeztetés” 
 



 
 

Záró rendelkezés 
 

Ez a rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba. A rendelet a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti.  
 

 
 
Rogán László      dr. Molnár Éva 
    polgármester             jegyző 

 
 
 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2013. június 27-ei ülésén fogadta el, kihirdetése 2013. 
június 28. napján megtörtént. 
 
 
 
dr. Molnár Éva  
jegyző 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hatástanulmány 
 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
2/2011.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításához  

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok 
előkészítése során a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit, valamint a jogszabály tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet 
véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A törvényi előírásoknak megfelelően az 
alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes hatásvizsgálata, indoklása és a 
jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 
 
1. A Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A jogszabálynak társadalmi, gazdasági költségvetési hatása nincs. 
. 
2. A Rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A tervezett jogszabálynak környezeti és egészségi következményei nincsenek. 
 

3. A Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A tervezett jogszabálynak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.  
  

4. A Rendelet megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A rendelet megalkotásának szükségességét a törvényi változások és a gyakorlati 
tapasztalatok indokolják, elmaradásának várható következménye törvényességi felhívás. 

 
5. A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 
Adottak. 

 

 
 


