
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

Ji:,)_) . szám ú 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 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
SZMSZ) módosítását javasolern az alábbiakban meghatározott szervezeti átalakítás, valamint 
egyes hatáskörök gyakorlásával kapcsolatos jogszabályi változások, illetve gyakorlati 
tapasztalatok figyelembevételével. 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
kiemeit figyelmet fordít a közbiztonságra, és mindent megtesz annak javítása érdekében. Az 
elmúlt években kiépült közterületi térfigyelő rendszer (Gyakorló utca, Üllői út - Zágrábi utca, 
Városközpont, Újhegy) működtetését a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi 
Rendőrkapitányságával történő megállapodás alapján és az Önkormányzat jelentős anyagi 
támogatása mellett alapvetően a rendőrség végezte. Javasolom, hogy 2014. április l-jétől a 
térfigyelő kamerák által megfigyelt területeken a térfigyelő központ észleléseire az elsődleges 
reagálást a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti szervezeti egysége lássa el az általános 
közterület-felügyeleti feladatok végrehajtása mellett. A szervezeti egység engedélyezett 
létszámát a Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete 
elfogadásakor már megemelte, így a Közterület-felügyelet létszáma a megnövekedett feladat 
ellátásához szükséges méctékben nő, 30 fő közterület-felügyelő, 3 fő adminisztratív dolgozó és 2 
fő vezető létszámra. A szükséges létszámbővítés biztosítására a Polgármesteri Hivatal pályázati 
eljárást folytat le, a pályázatok elbírálása már részben megtörtént, illetve folyamatban van. A 
megnövekedett feladatra és létszámra tekintettel a szervezeti egység hatékony vezetése 
érdekében javasolom, hogy a jelenleg a Hatósági Irodán Közterület-felügyeleti Csoportként 
működő szervezeti egység váljon önálló, iroda jogállású szervezeti egységgé Kőbányai 

Közterület-felügyelet elnevezéssel, amihez a SZMSZ módosítása szükséges. Ezzel egyidejűleg a 
Hatósági Iroda feladatköréből a közterület-felügyeleti feladat törlésre kerül. 

Az Önkormányzat a térfigyelő rendszer működtetése kapcsán továbbra is együttműködik a 
rendőrséggel, hiszen a térfigyelő központ működtetését továbbra is a rendőrség végzi, a 
központban észleltek alapján ugyanakkor az elsődleges intézkedést a Közterület-felügyelet fogja 
végrehajtani. A távlati tervek szerint a térfigyelő rendszer teljes üzemeltetését a Közterület
felügyelet fogja végezni az átvétel tárgyi és személyi feltételeinek kialakítását követően. 

2. Az SZMSZ módosítása egyes hatásköri rendelkezések ésszerű változtatása, illetve új 
jogszabályi feladatok hatáskör-telepítése miatt is indokolt. 

2.1. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) szabályozza a 
településrendezési tervek egyeztetési eljárását. A fővárosi településrendezési eszköz esetén a 
településrendezési terv tervezetét - többek között - az érintett kerületi önkormányzattal, vagyis a 
szomszédos kerületi önkormányzatokkal is véleményeztetui kell. A szomszédos kerületek 
részéről rendszeresen érkezik megkeresés a Kőbányai Önkormányzathoz terveik véleményezése 



céljából. A véleményezési eljárás lefolytatása több körben, rövid és jogvesztő határidővel 
történik, ezért indokolt, hogy az Önkormányzat részéről a polgármester adja ki a véleményeket, 
amelynek szakmai előkészítése a Föépítészi Csoport feladata. 

A véleményezési eljárás során az Önkormányzat saját terveivel kapcsolatosan beérkezett 
észrevételekről szintén dönteni kell, el nem fogadás esetén indokolással együtt. Ezt a hatáskört is 
indokolt a polgármesterre átruházni a rövid határidők miatt. 

2.2. Az Önkormányzat költségvetési rendeletében konkrétan - külön soron - meghatározott 
támogatásokról szóló szerzödés megkötését javasolern a polgármester hatáskörébe utalni. Ilyen 
esetben a támogatás mértékéröl a Képviselö-testület a költségvetési rendeletben már 
rendelkezett, a szerzödéskötés ennek a végrehajtása, amiről nem szükséges újabb magas szintű 
döntést hozni. A támogatási szerzödés a költségvetési támogatásokra vonatkozó jogszabályok 
alapján készített mintaszerzödés alapján kerül megfogalmazásra. 

2.3. A támogatások elszámolásával kapcsolatos döntést javasalom a feladatkörrel rendelkező 
bizottságokra átruházni. Az elszámolás elfogadása annak a hatásköre, aki a támogatást nyújtotta, 
jelenleg a Képviselö-testületé. A pénzügyi elszámolás szabályszerűségét a Polgármesteri Hivatal 
ellenőrzi, a szöveges beszámoló pedig olyan szakmai információkkal szolgál, amelyek 
megvitatása elsősorban a szakbizottság feladatkörébe illeszkedik. 

2.4. Az önkormányzati költségvetési szervek munkatervének és éves beszámolójának elfogadása 
szintén olyan szakmai kérdés, amelyről nem szükséges a Képviselö-testületnek döntenie. 
Javasolom, hogy a továbbiakban ezekről egységesen a feladatkörében érintett bizottság, tehát a 
Népjóléti Bizottság (a továbbiakban: NB), illetve a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság (a 
továbbiakban: KOS) döntsön. 

2.5. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. június 
22-étől hatályos 42. § 4. pontja szerint a Képviselö-testület hatásköréből nem ruházható át -
egyebek me ll ett - az alapítványi forrás átvétele és átadása. Ezt megelőzően 2013. január l-jétől 
valamennyi államháztartásen kívüli forrás átvétele, átadása a Képviselö-testület át nem 
ruházható hatáskörébe tartozott. Az első módosítás nyomán az SZMSZ-ben - az 
államháztartásen kívüli körben - 2013. január l-jétől hatályon kívül kellett helyezni a 
bizottságok pályázatokkal kapcsolatos hatásköreit A jogszabályváltozás következtében újra 
megnyílt a lehetőség, hogy a bizottság írja ki a feladatkörébe tartozó pályázatot, amivel indokolt 
élni. Jelenleg az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet 13. § (6) bekezdése alapján a KOS írja ki a nemzetiségi önkormányzatok részére, a 
sportegyesületek támogatására, valamint a köznevelési intézmények táborainak szervezésére 
vonatkozó pályázatot Javasolom, hogy a továbbiakban a KOS írja ki az egyházak támogatásáról 
szóló pályázatot is, és a pályázatokkal kapcsolatos hatásköri rendelkezések egységesen 
kerüljenek át az SZMSZ-be. A Képviselö-testület hatáskörében egyedül a civil szervezeteknek 
szóló pályázat kiírása maradna, ami azért indokolt, mert ezen alapítványok is részt vehetnek, 
akiknek a támogatásáról továbbra is kizárólag a Képviselö-testület dönthet. Az NB pályázatokkal 
kapcsolatos hatásköreit a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) 
önkormányzati rendelet tartalmazza. 

2.6. Gyakran előfordul, hogy kis összegű, egyedi támogatási igény iránti kérelmet a Képviselö
testületnek rövid időn belül kellene elbírálnia. Az elmúlt idöszakban főként a sport területén 
jelentkező igények csekély összege nem teszi szükségessé a Képviselö-testület döntését, ezért az 
előző pontban meghatározott jogszabályi rendelkezések alapján javasolern a polgármester 
hatáskörébe utalni a háromszázezer forintot meg nem haladó összegű egyedi támogatás iránti 
kérelmek elbírálását. 

2. 7. Azon együttműködési megállapodások megkötésére vonatkozó hatáskört, amelyek alapján 
az Önkormányzatot nem terheli fizetési kötelezettség, javasalom a polgármesterre átruházni. 

2 



II. Hatásvizsgálat 

Az iroda jogállású Kőbányai Közterület-felügyelet létrehozásával önállóvá válik és magasabb 
szintre kerül a szakterület vezetése, ami szükséges a megnövekedett és új típusú feladatok 
ellátásához. A Hatósági Irodán belül eddig elfoglalt helyéhez képest jelentősen megnövekedett 
súlyú szervezeti egység önállóvá válása indokolt. 

A Képviselő-testület egyes hatásköreinek delegálása a bizottságokra, illetve a polgáriDesterre 
növeli a képviselő-testületi ülések hatékonyságát, illetve a döntéshozatal rugalmasságát. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az új szervezeti egység kialakításának és működtetésének költségét az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2014. március )L" 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12014. ( ... ... )önkormányzati rendelete 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 3112011. (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 (l) bekezdés d) pontj ában meghatározott feladatkörében elj árva 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.) 
l. melléklete helyébe az l. melléklet lép. 

2. § 

Az R. 2. melléklet 3. pontja a következő 3.8-3.11. alpontokkal egészül ki: 

"3.8. Jóváhagyja a feladatkörébe tartozó önkormányzati költségvetési szerv munkatervét. 

3.9. Elfogadja a feladatkörébe tartozó önkormányzati költségvetési szerv tevékenységéről 
szóló beszámolót. 

3.10. Dönt a feladatkörébe tartozó támogatási szerződés elszámolásáróL 

3.11. Kiírja és elbírálja az Önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a 
bizottság rendelkezési körébe utalt támogatásokra vonatkozó pályázatot.". 

3. § 

Az R. 2. melléklet 4. pontja a következő 4.8. és 4.9. alponttal egészül ki: 

"4.8. Jóváhagyja a feladatkörébe tartozó önkormányzati költségvetési szerv munkatervét. 

4.9. Elfogadja a feladatkörébe tartozó önkormányzati költségvetési szerv tevékenységéről 
szóló beszámolót.". 

4. § 

Az R. 3. melléklete a következő 3.23.-3.26. alponttal egészül ki: 

"3.23. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló kormányrendelet szerint 

a) tájékoztatást ad a vonatkozó hatályos területrendezési tervről és a rendezést befolyásoló 
tervekről, valamint véleményezi a településrendezési terv elkészült tervezetét, valamint 
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b) dönt a településrendezési terv véleményezését követően beérkezett vélemények 
elfogadásáról. 

3 .24. Pénzügyi kötelezettségvállalásnak nem minősülő együttműködési megállapodást köt. 

3.25. Megköti az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben meghatározott támogatásról 
szóló szerződést. 

3.26. Az alapítvány kérelme kivételével dönt a háromszázezer forintot meg nem haladó összegű 
egyedi támogatás iránti kérelem elbírálásáróL". 

5. § 

Hatályát veszti az R. 3. melléklet 3.19. pontja, valamint a 3 .21. pontja. 

6. § 

Ez a rendelet 2014. április l-jén lép hatályba. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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J. melléklet a . ..120 14. (... . . .) önkormányzati rendelethez 

l. melléklet a 3112011. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
belső szervezeti felépítése 

POLGÁRMESTER 

POLGÁRMESTERI KABINET 

ALPOLGÁRMESTER 
gazdasági és fejlesztési szakterület 

ALPOLGÁRMESTER 
humán szakterület 

ALPOLGÁRMESTER 
kerületfejlesztési és külkapcsolati 

szakterület 

[ JEGYZŐ J 

[ ALJEGYZŐ ]1---------... 

KŐBÁNYAI 
KÖZTERÜLET
FELÜGYELET 

Általános közterület
felügyeleti feladatok, 

közreműködés a 
térfigyelő rendszer 
működtetésében .. 

GAZDASÁGI ÉS 
PÉNZÜGYI IRODA 

Költségvetés, 
pénzügy, intézményi 

ügyek, számvitel, 
vagyon-nyilvántartás. 

[ HUMÁNffiODA J 
Kultúra, oktatás, 
nevelés, sport, 

nemzetiségi és civil 
ügyek, egyházak, 
szociális ügyek, 

egészségügy. 

HATÓSÁGI IRODA 

ügyfélszolgálat, anya
könyv, hagyaték, ipar 

és kereskedelem, 
birtokvédelem, 

adóhatóság, építésügy, 
környezetvédelem, 

közlekedés. 

JEGYZŐI IRODA 

Szervezés, 
közbeszerzés, 

pályázat, 
városüzemeltetés, irat
kezelés, informatika, 

személyügy és 
bérszámfejtés, hivatali 

és intézményi 
gazdasági és műszaki 

feladatok. 

( JOGICSOPORT J 

( BELSŐ ELLENŐRZÉS J 

FŐÉPÍTÉSZ! 
CSOPORT 

Kerületfej lesztés, 
városrendezési 

feladatok, 
szabályozási tervek 

előkészítése, 

vagyongazdálkodás. 
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INDOKOLÁS 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
tervezet (a továbbiakban: R.) önálló iroda jogállású szervezeti egységként határozza meg a 
Kőbányai Közterület-felügyeletet A kőbányai jelzőnek a névben történő szerepeltetését a 
Fővárosi Közterület-felügyelettől történő megkülönböztetés indokolja, amellyel a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat együttműködési megállapodást köt a feladatok 
összehangolt ellátása érdekében. A közterület-felügyelők egyenruhában járőröznek, amelyen a 
közterület-felügyelet megnevezése felirat is látható. 

Az önálló szervezeti egység létrehozásával önállóvá válik és magasabb szintre kerül a szakterület 
vezetése, ami szükséges a megnövekedett és új típusú feladatok ellátásához. A Hatósági Irodán 
belül eddig elfoglalt helyéhez képest jelentősen megnövekedett súlyú szervezeti egység önállóvá 
válása indokolt. 

A Képviselő-testület egyes hatásköreinek delegálása a bizottságokra, illetve a polgármesterre 
növeli a képviselő-testületi ülések hatékonyságát, illetve a döntéshozatal rugalmasságát. 

A polgármester hatásköréből hatályon kívül helyezett egyik rendelkezés általános jelleggel a 
szakbizottság hatáskörébe került, a másik rendelkezést pedig az időközben hatályba lépett, a 
közút kezeléséről és üzemeltetéséről szóló 40/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 
tartalmazza. 
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