3. melléklet
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
Képviselő-testületének
……./….. . (…. . …. .) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében megállapított
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 19. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Rendkívüli ülést kell összehívni az Mötv. 44. §-ában szabályozott eseteken kívül, ha az
ülés összehívását halaszthatatlan körülmény indokolja, vagy ha a Képviselő-testület
döntésének hiányában az önkormányzatot súlyos hátrány vagy kár érné.”
2. §
Az SZMSZ 19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben a Képviselő-testület összehívására az Mötv. 44. §-ában meghatározottak
miatt kerül sor, akkor az ülés elnöke az indítvány benyújtásától számított 8 napon belül
köteles gondoskodni az ülés összehívásáról. A rendkívüli ülés időpontjáról az ülés elnöke - a
Mötv. 44. §-ában meghatározott határidő figyelembe vételével - dönt, a kezdeményezőkkel és
a frakcióvezetőkkel, valamint a frakción kívüli képviselőkkel történő egyeztetést követően.”
3. §
Az SZMSZ 22. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület összehívása írásbeli meghívóval az Mötv. 45. §-ának megfelelően
történik azzal, hogy a polgármesteri és a Képviselő-testület tagjai közül választott
alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a
korelnök gondoskodik a Képviselő-testület összehívásáról és az ülés levezetéséről.
(2) A Képviselő-testület tagjait az ülés időpontját, helyét, a kezdés időpontját, a tervezett
napirend tárgyának és előterjesztőjének megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni.
A meghívó tartalmaz utalást arra, hogy az rendes vagy rendkívüli ülésre szól.”
4. §
Az SZMSZ 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A meghívóval együtt kell kézbesíteni az írásos előterjesztéseket is az (1) bekezdés 1)-4)
pontjaiban felsoroltaknak. Az 5)-18) pontokban felsoroltak az egyes napirendek
előterjesztéseit az Önkormányzat hivatalos honlapján tekinthetik meg, írásos előterjesztés
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részükre – egyedi kérelmükre – csak az általuk képviselt szervezetet érintő napirendhez kerül
megküldésre.”
5. §
Az SZMSZ 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Amennyiben nem a jegyző vagy a jegyző távollétében az aljegyző a rendelet-tervezet
előterjesztője vagy készítője, úgy az csak a jegyző vagy – távollétében - az aljegyző jogi
ellenjegyzésével kerülhet a Képviselő-testület elé.”
6. §
Az SZMSZ 156. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A lakossági fórum időpontjáról, helyszínéről és napirendjéről a lakosságot és az érintetteket
a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak
szerint kell tájékoztatni.”
7. §
Az SZMSZ 158. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A lakossági fórumra meg kell hívni a 155. § a) pontja szerinti jogszabály által előírt
személyeket, szerveket, az érintett választókerület önkormányzati képviselőjét (képviselőit),
valamint azokat, akiknek meghívását a Képviselő-testület, vagy a polgármester indokoltnak
tartja.”
8. §
Az SZMSZ 3. mellékletének 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„[A Szociális és Egészségügyi Bizottság]
5.1. Gondoskodik a Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum megalakításáról.”
9. §
Az SZMSZ 3. mellékletének 2. pontja a következő 2.8 alponttal egészül ki:
„[A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörei]
2.8. Dönt a településfejlesztési koncepció, településfejlesztési stratégia, településképi arculati
kézikönyv és településképi rendelet tervezetével kapcsolatban beérkezett partnerségi és
szakmai vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról.”
10. §
Az SZMSZ 4. mellékletében a Polgármester hatásköreit tartalmazó felsorolás a következő 60.
ponttal egészül ki:
„[A Polgármester hatáskörei]
60. A Képviselő-testület soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettség
mellett dönt önkormányzati költségvetési forrást nem igénylő, vagy legfeljebb bruttó ..............
Ft önkormányzati költségvetési forrást igénylő pályázaton való indulásról abban az esetben,
ha a pályázat kiírásának és benyújtásának időpontja is két rendes képviselő-testületi ülés közé
esik.”
11. §
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Az SZMSZ 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete, 2. melléklete helyébe jelen
rendelet 2. melléklete lép.
12. §
(1) Ez a rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az SZMSZ
a) 18. § (2) bekezdése
b) 19. § (3) bekezdése
c) 3. mellékletének 6.9 pontja
d) 4. mellékletének 56. pontja

Geiger Ferenc
polgármester

dr. Laza Margit
jegyző

Záradék: A rendelet-tervezet 2018. május …... napján az önkormányzat hivatalos
hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat honlapján közzétételre került.
Budapest, 2018. május …….
A Jegyző nevében eljáró:
Vittmanné Gerencsér Judit
Szervezési és Ügyviteli osztályvezető
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INDOKOLÁS
Általános indokolás
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete
módosításáról szóló
……./….. . (…. . …. .) önkormányzati rendeletéhez
Budapest Főváros Kormányhivatala a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (3) bekezdés d) pontjában biztosított
jogkörében eljárva, célellenőrzés keretében vizsgálta az SZMSZ hatályos rendelkezéseit. A
vizsgálat, valamint az SZMSZ ennek kapcsán végrehajtott teljes körű felülvizsgálata során
megállapítást nyert, hogy a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés érdekében az
SZMSZ egyes rendelkezéseinek módosítása szükséges.
A Budapest Főváros XXII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésében és
vezetési, irányítási rendszerében bekövetkezett változások, valamint az egyes szervezeti
egységek által ellátott feladatokban a megváltozott jogi szabályozás következtében
bekövetkezettváltozások szükségessé tették az SZMSZ-nek a Polgármesteri Hivatal szervezeti
ábráját, valamint az egyes szervezeti egységek által ellátott kötelező és önként vállalt
feladatok felsorolását tartalmazó mellékleteinek módosítását.
Az SZMSZ egyes rendelkezéseinek, valamint a Képviselő-testület által a Polgármesterre és a
jegyzőre átruházott – nem hatósági – hatáskörök jegyzékének és a Képviselő-testület által a
bizottságokra átruházott – nem hatósági – hatáskörök jegyzékének módosítását egyfelől
szintén a magasabb szintű jogi szabályozásnak való megfelelés biztosítása, a napi ügymenet
hatékonyabbá, gyorsabbá tétele és egyszerűsítése indokolja.

Részletes indokolás
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete
módosításáról szóló
……./….. . (…. . …. .) önkormányzati rendeletéhez
Az 1. §-hoz
Az SZMSZ 19. § (1) bekezdése korábban a Képviselő-testület rendkívüli ülésének SZMSZben rögzített fogalom-meghatározását tartalmazta. E szakasz a 19- §-t módosítja akképpen,
hogy a rendkívüli ülés SZMSZ-ben rögzített fogalom-meghatározása helyett a rendkívüli ülés
összehívásának eseteit, indokait sorolja fel.
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A 2. §-hoz
Az SZMSZ 19. § (6) bekezdése a módosítás előtt a 19. § (3) bekezdésére való hivatkozást
tartalmazott. Tekintve, hogy az SZMSZ módosításával a (3) bekezdés hatályon kívül
helyezésre került, a hivatkozás az Mötv. megfelelő szakaszára való hivatkozásra került
módosításra.
A 3. §-hoz
E szakasz az SZMSZ 22. §-ának két bekezdését módosítja. Az (1) bekezdésben a korábbiaktól
eltérően rögzítésre kerül, hogy a Képviselő-testület összehívása írásos meghívóval történik. A
(2) bekezdés egyértelművé teszi, hogy a meghívó tartalmazza a Képviselő-testületi ülés
időpontját, helyét, a kezdés időpontját, a tervezett napirend tárgyának és előterjesztőjének
megjelölését, valamint utalást arra, hogy rendes vagy rendkívüli Képviselő-testületi ülésre
szól.
A 4. §-hoz
Az SZMSZ 24. § (1) bekezdése a Képviselő-testületi ülésekre meghívandó személyek köréről,
(2) bekezdése pedig a meghívó illetőleg az írásos előterjesztés érintettek részére történő
eljuttatásának formájáról és módjáról rendelkezik. E szakasz megalkotása legutolsó
módosítása óta több érintett jelezte, hogy a Képviselő-testület üléseire szóló meghívót vagy
írásos előterjesztést nem az itt lefektetett módon igényli. E szakaszban a 24. § (2) bekezdése
az igényeknek megfelelően került módosításra.
Az 5. §-hoz
Az SZMSZ 149. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a jegyző jogkörét távollétében az
aljegyző gyakorolja, akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti.Az 58. § a rendelettervezetek jogi ellenjegyzésével kapcsolatban úgy rendelkezett, hogy amennyiben nem a
jegyző a rendelet-tervezet előterjesztője vagy készítője, úgy az csak a jegyző jogi
ellenjegyzésével kerülhet a Képviselő-testület elé.E szakasz az 58. § módosításával az 58. § és
a 149. § (1) bekezdése között teremti meg az összhangot.
A 6. §-hoz
Az SZMSZ 156. § (2) bekezdése olyan hivatkozást tartalmazott, amely nem létező
rendelkezés számára mutatott. E szakasz a hibás hivatkozást a helyes jogszabályihivatkozásra
módosította.
A 7. §-hoz
E szakaszban az SZMSZ 158. §-ában szereplő helytelen jogszabályi hivatkozás került az
SZMSZ 158. §-ának módosításával kijavításra.
A 8. §-hoz
A Képviselő-testület korábban a Szociális és Egészségügyi Bizottságra (a továbbiakban:
SZEB) ruházta át - többek között - a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosító
intézmény szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának valamint
házirendjének jóváhagyását, továbbá az érdekképviseleti fórum megalakításáról való
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gondoskodás feladatát. Az Áht. 9/A. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési szervek
valamennyi, az Áht. 9. §-ában felsorolt irányítási hatáskörét - így a költségvetési szerv
szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását is - az irányító szerv vezetője –helyi
önkormányzat irányító szerv esetében a polgármester – gyakorolja. Nem tartozik a képviselőtestület döntési kompetenciájába a költségvetési szervek szervezeti és működési
szabályzatának jóváhagyása, ebből következően ezen hatáskör átruházása sem, ezért e
szakaszban az Áht-nak való megfelelés érdekében módosításra került a SZEB érintett
átruházott hatáskörét rögzítő rendelkezés.
A 9. §-hoz
A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet alapján a
településfejlesztési koncepcióval, az Integrált Településfejlesztési Stratégiával, a településképi
arculati kézikönyvvel és a településképi rendelet-tervezettel kapcsolatban beérkező
javaslatokat, véleményeket a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el,
azonban az SZMSZ-ben e hatáskör még nem került átvezetésre. E szakaszban a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság említett hatáskörével kerül kiegészítésre az
SZMSZ-ben a Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott – nem hatósági – hatáskörök
jegyzéke.
A 10. §-hoz
E szakaszban a Képviselő-testület által a polgármesterre és a jegyzőre átruházott – nem
hatósági – hatáskörök jegyzékének, az SZMSZ 4. mellékletének a Polgármester hatásköreit
tartalmazó felsorolása került kiegészítésre. A Képviselő-testület felhatalmazta a
Polgármestert, hogy – a soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettség
mellett - dönthessen önkormányzati költségvetési forrást nem igénylő, vagy önkormányzati
költségvetési forrást legfeljebb a Képviselő-testület által meghatározott összeghatárig igénylő
pályázaton való indulásról abban az esetben, ha a pályázat kiírásának és benyújtásának
időpontja is két rendes képviselő-testületi ülés közé esik. E rendelkezés szükségtelenné teszi
pályázatok benyújtásához rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását abban az esetben,
amennyiben a pályázat kiírásának és benyújtásának időpontja is két képviselő-testületi rendes
ülés közé esik.
A 11. §-hoz:
A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésében, az egyes szervezeti egységek
elnevezésében, valamint az egyes szervezeti egységek által ellátott feladatokban a
megváltozott jogi szabályozás következtében bekövetkezett változások szükségessé tették az
SZMSZ-nek a Polgármesteri Hivatal szervezeti ábráját, valamint az egyes szervezeti egységek
által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok felsorolását tartalmazó mellékleteinek
módosítását. E szakasz rendelkezik az SZMSZ-nek az egyes szervezeti egységek által ellátott
kötelező és önként vállalt feladatok felsorolását tartalmazó 1., valamint a szervezeti struktúrát
tartalmazó 2. mellékletének módosításáról.
A 12. §-hoz
E szakasz (1) bekezdése a módosító rendelet 2018. július 1. napjával történő hatályba
lépéséről rendelkezik.
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A (2) bekezdés a) és b) pontjában hatályon kívül helyezésre kerül az SZMSZ-nek két, a
rendkívüli ülésekkel kapcsolatos rendelkezése, melyek a tárgykör egyéb szabályainak
módosításával okafogyottá váltak.
A c) és d) pontokban a 8. §-hoz fűzött indokolás alapján került hatályon kívül helyezésre a
Képviselő-testület által korábban az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságra,
illetve a Polgármesterre átruházott, költségvetési szervek szervezeti és működési
szabályzatának jóváhagyására irányuló hatáskört rögzítő rendelkezés
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