
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

.../2021. (... ...) 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 Polgármestere – a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján – a Képviselő-testületnek 

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. § (1) A Képviselő-testület és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 34/2014. (XII. 22.) XI.ÖK rendelet (a 

továbbiakban: SZMSZ) 13. mellékletében a 

2. Újbuda Önkormányzata önként vállalt 

feladatai rész a következő 34A-34C. sorral 

egészül ki: 

 

 (A. Önként 
vállalt feladat 

 B. Vonatkozó 
jogszabály  

vagy határozat 

 C. A feladat 
ellátásának  

módja 

 D. A feladat 
ellátásának  

mértéke 

 E. 
Megjegyzés) 

 

„34A. Szén-monoxid-jelző 

készülékre való 

jogosultság 

10/2015. (II. 25.) 

XI.ÖK 

rendelet a 

rászorult 

személyek 

támogatásáról, 

13/A. § 

Polgármesteri 

Hivatal 

Az adott évi 

költségvetésben 

meghatározott 

mértékben 

 

34B. Újbudai beiskolázási 

támogatás 

10/2015. (II. 25.) 

XI.ÖK 

rendelet a 

rászorult 

Polgármesteri 

Hivatal 

Az adott évi 

költségvetésben 

meghatározott 

mértékben 

 



 

személyek 

támogatásáról, 

13/B. § 

34C. Újbudai nyelvvizsga 

támogatás 

10/2015. (II. 25.) 

XI.ÖK 

rendelet a 

rászorult 

személyek 

támogatásáról, 

13/C. § 

Polgármesteri 

Hivatal 

Az adott évi 

költségvetésben 

meghatározott 

mértékben 

 

 

  (2) Az SZMSZ 13. mellékletében a 2. 

Újbuda Önkormányzata önként vállalt 

feladatai rész a következő 38A. és 38B. 

sorral egészül ki: 

 

 (A. Önként vállalt 
feladat 

 B. Vonatkozó 
jogszabály  

vagy 
határozat 

 C. A feladat 
ellátásának  

módja 

 D. A feladat 
ellátásának  

mértéke 

 E. 
Megjegyzés) 

 

„38A. Újbudai 

krízistámogatás 

10/2015. (II. 25.) 

XI.ÖK 

rendelet a 

rászorult 

személyek 

támogatásáról, 

18/A. § 

Polgármesteri 

Hivatal 

Az adott évi 

költségvetésben 

meghatározott 

mértékben 

 

38B. Újbudai rendszeres 

élelmiszertámogatás 

10/2015. (II. 25.) 

XI.ÖK 

rendelet a 

rászorult 

személyek 

támogatásáról, 

18/B § 

Polgármesteri 

Hivatal 

Az adott évi 

költségvetésben 

meghatározott 

mértékben 

A Kormány 

által bevezetett 

veszélyhelyzet 

esetén 

igényelhető” 

 

  2. § (1) Az SZMSZ 3. melléklete helyébe 

az 1. melléklet lép.  

  

(2) Az SZMSZ 8. melléklete helyébe a 2. 

melléklet lép.  

 

(3) Az SZMSZ 10. melléklete helyébe a 3. 

melléklet lép 

  3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben 

foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 



 

(2) A 2. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 

2021. május 1-jén lép hatályba.    

 

30. Újbudai utazási támogatás   

31. Újbudai nevelési támogatás   

33A. Újbudai képességfejlesztési  

        támogatás   

 

 

 

 4. § Hatályát veszti az SZMSZ 13. 

mellékletében a 2. Újbuda Önkormányzata 

önként vállalt feladatai rész 30., 31. és 33A. 

sora.  

 

 

 

dr. László Imre 

 polgármester  

 

 

 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

jegyző 

 

  



 

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  

.../2021. (... …) önkormányzati rendeletéhez 

  

 

Az 1. §-hoz 

A rászorult személyek támogatásáról szóló 10/215. (II. 25.) XI.ÖK rendeletnek az 51/2020. 

(XII. 17.) XI.ÖK és az 5/2021. (I. 29.) XI.ÖK rendeletek által történt módosításai átvezetésre 

kerülnek a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

34/2014. (XII. 22.) XI.ÖK rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 13. Újbuda Önkormányzata 

által más önkormányzattól átvett és önként vállalt feladat- és hatáskörök című mellékletében, 

amely felsorolja a nyújtott támogatási formákat.  

 

A 2. §-hoz 

 

A korábbiakban módosított önkormányzati rendeletek miatt aktualizálásra kerül az SZMSZ 3. 

mellékletében a Képviselő-testület által a polgármesterre, a jegyzőre és a bizottságokra 

önkormányzati rendeletekben átruházott hatáskörök jegyzéke. 

A 8. mellékletben módosul a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését tartalmazó tábla, 

valamint a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódását tartalmazó lista amiatt, hogy a 

Humánszolgálati Igazgatóságon a hatékonyabb feladatellátás indoka alapján 2021. május 1. 

napjától létrehozásra kerül a Köznevelési és Ifjúsági Osztály, melyhez a Köznevelési 

Csoport, illetve a Közétkeztetési Csoport tartozik. 

Az Önkormányzat által fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények esetében a 

Képviselő-testület korábbi döntéseivel az intézmények alapító okiratában elnevezéssel és 

telephely címekkel kapcsolatos módosítások átvezetése történik meg az SZMSZ 10. Az 

önkormányzat intézményei című mellékletében. 

 

 

A 3. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. A SZMSZ 8. mellékletének módosítása 2021. május 

1. napjával történik meg, mert akkor kerül létrehozásra a Humánszolgálati Igazgatóságon a 

Köznevelési és Ifjúsági Osztály.  

 

A 4. §-hoz 

Hatályon kívül helyezésre kerülnek az SZMSZ 13. melléklete 2. Újbuda Önkormányzata 

önként vállalt feladatai részében azok a sorok, amelyek a rászorult személyek támogatásáról 

szóló 10/215. (II. 25.) XI.ÖK rendelet korábbi módosításaival megszüntetésre kerültek.  

 

  



 

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 

rendelet 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. 

A Polgármesteri Hivatal szervezeti változása a hatékonyabb 

feladatellátást szolgálja. 

6. A rendelet 

alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi 

és pénzügyi feltételek 

A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

7. Egyéb információ - 

  

  

  

 


