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36/2022.(III.23.) számú előterjesztés 
 

 
 
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022.03.23-i rendkívüli ülésére 
 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatának és a 2022. évi munkatervének módosítására 

 
  
 
Előterjesztő:  dr. Göbl Richárd polgármester 
 
Készítette:   Müller Enikő testületi referens 
 
Egyeztetve:   dr. Deák Ferenc jegyző            
 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
 
 
 
Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
   Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 
   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
 
 
 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges, a  
 

határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Előterjesztés 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:   Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának és a 2022. évi 

munkatervének módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
1. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2015.(III.27.) számú rendeletünk alapján a 
Polgárőrség, a Rendőrség és a Budakalászért Közalapítvány éves beszámolóját átruházott 
hatáskörben a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és fogadta el. A Tűzoltóság éves 
beszámolója eddig is testületi hatáskör volt. 
 
Ezen szervezetek működését, beszámolóját nagy érdeklődés kíséri. Működésük az egész települést 
érinti, ezért javasoljuk, hogy a testület vegye vissza a hatáskört és tárgyalja a beszámolójukat.  
 
2. Az előterjesztés tartalmaz egy technikai módosítást is, a rendelet 3. mellékletében a Társadalmi 
Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottságra átruházott hatásköri felsorolás két pontban szerepel, ezt 
egységesítjük.   

 
3. A koronavírus terjedése elleni védekezéshez szükséges kötelező szájmaszk viseléséről szóló 
33/2020. (XI.12.) számú rendeletünk hatályon kívül helyezését javasoljuk, az egészségügyi 
veszélyhelyzet, illetve a védelmi intézkedések fokozatos feloldása miatt.  
 
4. Az szmsz 6. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület évenként megállapított munkaterv 
alapján ülésezik.”  
A 2022. évre a munkatervet a Képviselő testület a 198/2021. (XI.25.) számú normatív határozattal 
elfogadta. 
 
A munkaterv szerint a testület ebben az évben is két alkalommal tart közmeghallgatást, április és 
október hónapban. Javasoljuk, hogy az áprilisi közmeghallgatást, az április 27-én, az októberi 
közmeghallgatást az október 26-án tartandó rendes testületi ülésen tartsuk meg. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-a alapján az előterjesztésben foglaltak egyben a 
rendelet indoklása is. 
 
Melléklet:  rendelet módosítás 
 2022. évi munkaterv módosítása 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot és rendeletalkotási javaslatot terjesztem elő: 
 
Normatív határozati javaslat: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……../2021. (XI….) számú normatív határozata 

a Képviselő-testület 

2022. éves munkaterv módosításáról 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület 2022. évi 

Munkaterv módosítást a határozat melléklete szerint. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

Budakalász, 2022.03.10. 
dr. Göbl Richárd 
   polgármester 

 



 

 
Budakalászi Polgármesteri Hivatal | 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. | telefon: +36 26 340-266 | www.budakalasz.hu 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. évi munkaterv  
1. számú módosítása 

 
 
 

2022. április 27. (szerda) 

• Javaslat rekreációs telekről szóló rendelet módosítására 
Előkészítő: műszaki- és főépítészi iroda vezetője 

• Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Előkészítő: aljegyző 

 

• közmeghallgatás 

 

 

2022. október 26. (szerda) 

• Javaslat a helyi adórendelet felülvizsgálatára 
Előkészítő: pénzügyi és adóiroda vezetője 

• Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Előkészítő: aljegyző 

 

• közmeghallgatás 
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 Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (III. 24.) 
önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. (III.27.) számú 
rendeletének módosításáról 

Budakalász Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 33. § (1) bekezdés d.) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló Budakalász Város 
Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2015 (III.27.) számú önkormányzati rendelet 3. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Hatályát veszti a koronavírus terjedése elleni védekezéshez szükséges kötelező szájmaszk 
viseléséről szóló Budakalász Város Önkormányzat Polgármesterének 33/2020 (XI.12.) 
rendelete. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. március 25-én lép hatályba. 

 

 

 dr. Göbl Richárd  dr. Deák Ferenc 

 polgármester jegyző 

 

Záradék: 

Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2022. március 23. napján tartott ülésén fogadta el, 

kihirdetése 2022. március 24. napján megtörtént. 

 

dr. Deák Ferenc  

jegyző 
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1. melléklet 

„   
3. melléklet 

BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖREI 

I. A Képviselő-testület Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottságra átruházott 
hatáskörei 

1. jóváhagyja az önkormányzati fenntartású gyermekjóléti-, közművelődési- és 
közgyűjteményi intézmények alapdokumentumait és módosításait (kivéve az alapító 
okiratokat), 

2. véleményezési/egyetértési jogot gyakorol az önkormányzati fenntartású köznevelési 
intézmények alapdokumentumai és módosításai vonatkozásában, 

3. dönt az önkormányzati fenntartású bölcsődék és óvodák nyitva és zárva tartásának 
meghatározásáról, 

4. jóváhagyja a bölcsőde, óvodák, a művelődési ház és könyvtár aktuális nevelési évre szóló 
munkatervét, 

5. elfogadja az önkormányzati fenntartású gyermekjóléti-, óvodai-, köznevelési-, 
közművelődési- és közgyűjteményi intézmények működéséről szóló éves beszámolót, 
tájékoztatót. 

6. elfogadja a város és az önkormányzat széleskörű kommunikációját segítő, és 
önkormányzati támogatásban részesülő - TV, újság – szerkesztőinek éves munkájukról szóló 
beszámolót. 

7. elfogadja a támogatásban részesített sportegyesületek éves beszámolóit, pénzügyi 
elszámolásait. 

8. Dönt a civil- és sportszervezetek, egyházi és nemzetiségi támogatások pályázati kiírásáról, 
és elbírálja a beérkezett pályázatokat 

9. Elfogadja az önkormányzati fenntartású Kalászi Idősek Klubja, és Védőnői Szolgálat 
alapdokumentumait (alapító okiratot kivéve), illetve azok módosításait. 

10. Dönt Kalászi Idősek Klubja nyitva és zárva tartási idejének meghatározásáról. 

11. Dönt a Prevenciós pályázatok kiírásáról, a támogatás feltételeinek meghatározásáról, 
továbbá a pályázatok elbírálásáról a mindenkori költségvetésben elfogadott keretösszeg 
erejéig. 

12. Elfogadja az önkormányzati fenntartású Kalászi Idősek Klubja, és Védőnői Szolgálat 
működéséről szóló éves beszámolót. 

13. Elfogadja az önkormányzati fenntartású Kalászi Idősek Klubja éves munkatervét. 

II. A Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörei: 

14. Dönt az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 43/2008. (XII.1.) rendeletben ráruházott hatáskörben 
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15. Dönt az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásának feltételeiről szóló 18/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletben ráruházott 
hatáskörökben 

III. A Képviselő-testület Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra 
átruházott hatáskörei: 

16. Elemzi és értékeli a környezet állapotát a település területén és arról szükség szerint 
tájékoztatja a lakosságot. 

17. Meghirdeti és elbírálja a védett épületekre vonatkozó Települési Értékvédelmi Támogatási 
pályázatokat a költségvetésben meghatározott keretösszeg erejéig. 

18. Meghirdeti és elbírálja a „Szép kert, gondozott környezet” című pályázatot, jóváhagyja a 
szakértő zsűri javaslatát.” 
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az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
módosításának előzetes hatásvizsgálata 

 
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. 

 
1. A Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 

Társadalmi hatás:  Nincs.  
Gazdasági hatás:  Nincs. 
Költségvetési hatása: Nincs.  
 

2. A Rendelet környezeti és egészségi következményei: 
 

Nincs. 
 
3. A Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 

Nincs. 
 
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 
Technikai jellegű módosítás. 

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

feltételek: 
 
A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, 
további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 


