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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
I.

A Magyar Államkincstár a 01-TNY-80-2/2022-735649 ügyiratszámú végzése részeként
felhívta a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
figyelmét arra, hogy a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet (továbbiakban: PM rendelet) 2. § (2)
bekezdése és annak 2. melléklete szerint a létesítő okiratban és a szervezeti- és működési
szabályzatban felsorolt, egyes kormányzati funkciók technikai-pénzforgalmi és támogatási
típusú kormányzati funkciók, ezért - bár könyvelni lehet rájuk - a létesítő okiratban azok

nem szerepeltethők, és ennek alapján a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: SZMSZ vagy Rendelet) 1. számú mellékletéből is törölni kell azokat.
A PM. rendelet 2. § (2) bekezdése a következőket mondja:
„A költségvetési szerv alapító okiratában nem kell feltüntetni
a) a költségvetési szerv 3. § (2) és (3) bekezdése szerint más költségvetési szerv részére
végzett tevékenységének megfelelő kormányzati funkciókat,
b) a támogatási célok kormányzati funkcióit,
c) a technikai funkciókat és
d) a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységeinek megfelelő kormányzati funkciókat."
Ennek alapján az SZMSZ 1. melléklete a jelen előterjesztés 1. melléklete 4. §-a szerint
módosul.
II.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 22. § (5) bekezdése alapján a fővárosi kerületekben több aljegyző kinevezésére is
lehetőség van, ezt azonban az I. kerületben a jelenleg hatályos SZMSZ nem biztosítja.
Azonban a Budavári Önkormányzat is szeretné - a többi fővárosi kerülethez hasonlóan megteremteni a lehetőségét annak, hogy a jegyző és a Budavári Polgármesteri Hivatal
munkáját két aljegyző segítse.

III.

Ugyanígy javasolt annak a lehetőségnek a megteremtése is, hogy a Képviselő-testület
három alpolgármestert is kinevezhessen. Az Mötv. 74. § (1) bekezdése kimondja, hogy a
képviselő-testület több alpolgármestert választhat, és a törvény több helyütt is hivatkozik
ennek lehetőségére, amellyel más fővárosi kerületek élnek is. Erre figyelemmel módosul
az SZMSZ 7. §-a oly módon, hogy három alpolgármester választására nyílik lehetőség,
amelyek közül legalább egy a megbízatását főállásban látja el.

IV.

A Képviselő-testület 2019. november 28-án hozta létre bizottsági rendszerét. A Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének munkáját hat állandó bizottság segíti. Az elmúlt évek
tapasztalati azonban azt mutatják, hogy érdemes a hatásköröket újrastrukturálni.

A

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe aránytalanul több terület
tartozik a többi bizottsághoz képest, ezért jelen módosítás arra tesz javaslatot, hogy a
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a szociális és egészségügyi kérdésekért
legyen felelős, így is megtartva a döntést igénylő ügyeknek jelentős részét, míg a kultúra, a
sport és a nemzetiségeket érintő ügyek az Idegenforgalmi Bizottság hatáskörébe
kerüljenek.
A hatáskörökben történő változás a bizottságok elnevezését is érinti:
A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnevezése Szociális, Egészségügyi és
Oktatási Bizottságra, az Idegenforgalmi Bizottság elnevezése Kulturális, Idegenforgalmi és
Sport Bizottságra változik.

V.

Jelen előterjesztés javasolja továbbá, hogy a rendes ülés napirendjére azt az önálló
indítványt lehessen felvenni, amelyet az ülést megelőző tizennegyedik napon 12 óráig
nyújtanak be. Ezen módosítást a hatékonyabb munkaszervezés indokolja.

VI.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szoc. rendelet) legutóbbi
módosításai következtében vált szükségessé az SZMSZ 3. mellékletének 2. pontja szerinti
hatáskörök Szoc. rendelet rendelkezéseihez történő igazítása.

A rendeletmódosításnak közvetlen költségvetési hatása nincs. Költségvetési hatás abban az esetben
keletkezik, ha a választásra és kinevezésre jogosult él a rendeletmódosítás eredményeként az SZMSZben foglalt jogával.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, és az Mötv. 50. § és a 42. § 2. pontja alapján a
képviselő-testület minősített többséggel szavaz.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (2) bekezdése alapján, ha a szabályozás célja másként
nem érhető el, a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a
hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját.
A Rendelet annak elfogadása után kihirdetésre kerül, ehhez igazodik a hatálybalépés időpontja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítási javaslat támogatására!

2.

RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI.
28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .............. /2022. (...................... ) önkormányzati
rendeletet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

3. Az

előterjesztés melléklete (i)

1. melléklet:

Rendelet tervezete

2. melléklet:

Rendelet indokolása

3. melléklet:

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a alapján

1.

melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../... . (.........) önkormányzati rendelete
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest I.

kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
53. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A

Budapest I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete szervezeti

és

működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület legfeljebb három alpolgármestert választ. A megválasztott alpolgármesterek
közül legalább egy alpolgármester a megbízatását főállásban látja el."
2. §
(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:)
„b) Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság, amelynek 4 képviselő és 3 nem képviselő tagja van,"
(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:)
„e) Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság, amelynek 5 képviselő és 4 nem képviselő tagja van,"
(3) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság a képviselő-testület
a) az egészségügyért,
b) a szociális ügyekért,
c) a köznevelésért,
felelős bizottsága."
(4) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(6) Az Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság a képviselő-testület

a) a közbiztonságért,
b) a közrendért, valamint
c) az idegenforgalomért
d) a helyi értékvédelemért,
e) a közművelődésért,
f) a kultúráért,
g) a nemzetiségi ügyekért
h) a civil kapcsolatokért,
i) az egyházi kapcsolatokért,
j) a sportért
felelős bizottsága."
3. §
A

Budapest I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete szervezeti

és

működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 9. alcím címe helyébe a következő
rendelkezés lép:
„9. A jegyző és az aljegyzők"
4. §
A

Budapest I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete szervezeti

és

működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A polgármester a jegyző helyettesítésére legfeljebb két aljegyzőt nevezhet ki."
5. §
A

Budapest I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete szervezeti

és

működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A rendes ülés napirendjére azt az önálló indítványt lehet felvenni, amelyet az ülés tervezett
időpontját megelőző tizennegyedik napon

12 óráig a

polgármesternek

papír alapon vagy

elektronikusan benyújtottak."
6. §
(1) A

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.
(2) A

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.
7. §
Hatályát veszti a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
a) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. és 7. sora,

b) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 16. sora,
c) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 28. -30. sora,
d) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 34. sora,
e) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 38. sora,
f) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 42. sora,
g) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 44. sora,
h) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 46. sora.
8. §
Ez a rendelet 2022. május 12-én...... órakor lép hatályba.
Budapest, 2022..............................................

Váradiné Naszályi Márta

dr. Németh Mónika

polgármester

jegyző

1. melléklet a ..../.

rendelethez

1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pontja helyébe a
következő pont lép:
„2. A Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök
2.1. Dönt az alábbi szociális ügyekben:
2.1.1. személyi térítési díj elengedése,
2.1.2. adósságcsökkentési támogatás,
2.1.3. szociális kölcsön,
2.1.4. akadálymentesítési támogatás,
2.1.5. lakás-helyreállítási támogatás, valamint
2.1.6. kedvezményes üdülés részvétel feltételei, turnusbeosztás, üdülési díj.
2.2. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról a 15. § (2)
bekezdésében jelölt kérelem és dokumentumok alapján a Szociális, Egészségügyi és Oktatási
Bizottság köt megállapodást a kérelmezővel. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a fiatal
házasok első lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi
önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (111. 17.) önkormányzati rendelet 17. § (1)
bekezdés b) pont),
2.3. Az önkormányzat fenntartásában működő szociális, oktatási és egészségügyi intézmények
Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai programját a Képviselő-testület által átruházott
hatáskörben az Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság hagyja jóvá. (A szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet 52. § (3) bekezdés),
2.3.1. A Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság jóváhagyja az Egyesített Bölcsődék téli- és nyári
zárási tervét, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat fenntartásában működő
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák heti és éves nyitvatartási idejét,
2.3.2. Kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer kerületi pályázatait,
elfogadja a bírálati szabályzatot, elbírálja a pályázatokat és dönt az ösztöndíjak odaítélésről,
2.4. A szülő, törvényes képviselő kérelmére különös méltánylást érdemlő esetben a (9) bekezdés b)
pontjában részletezett ok fennállása esetén a Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság a
Gyermekjóléti Szolgálat javaslata alapján a bölcsődei ellátást továbbra is biztosíthatja azon gyermek
számára, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy akinek a szülője, gondozója
szociális helyzete miatt a gyermek napközbeni ellátásáról más módon nem tud gondoskodni. (a
szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 55. § (10) bekezdés),
2.5. A helyi támogatás visszafizetésére legalább öt évet kell, de legfeljebb tizenöt évet lehet biztosítani.
A futamidő tekintetében a bizottság határoz, a kérelmező szociális helyzete alapján, figyelemmel az
így kialakítható egyenlő havi törlesztő részletek nagyságára (a fiatal házasok első lakáshoz jutásának,
valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi
támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) pont),

2.6. a Képviselő-testület a Bizottság javaslatára a helyi támogatás visszafizetését részben vagy
egészben elengedheti a pénzügyileg tartósan ellehetetlenült kérelmezőnek, illetve családnak, ha
önhibáján kívül került olyan helyzetbe, hogy nem képes a lakás vásárlásával összefüggő pénzintézeti
hitelek és az önkormányzati támogatás havi törlesztő részleteinek a megfizetésére (a fiatal házasok
első lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi
önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 23. § (3)
bekezdés),
2.7. A rendelet hatálybalépése előtt nyújtott támogatások visszafizetésére továbbra is a támogatás
nyújtásakor hatályban volt jogszabályok az irányadók azzal, hogy a támogatás havi törlesztőrészletét
a Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság hozzájárulása alapján lehet mérsékelni, ha a kérelmező
nem képes a lakás vásárlásával összefüggő önkormányzati támogatáskorábban megállapított havi
törlesztő-részletének megfizetésére. (a fiatal házasok első lakáshoz jutásának, valamint a lakás
építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló
6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés),
2.8. elbírálja a lakbér támogatás iránti kérelmet,
2.9. megszünteti az önkormányzat által fenntartott intézményben fennálló jogviszonyt, ha az
intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy a jogosultat másik intézménybe kell
elhelyezni, vagy ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti, illetve ha az ellátás az igényelt formában
nem biztosítható,
2.10. dönt a külön eljárás keretében biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
megszüntetéséről, módosításáról,
2.11. dönt a személyi térítési díj összegéről, az Önkormányzat által fenntartott intézmény - szociális
étkeztetés, idősek klubja és bölcsődei ellátás - esetében, ha a jogosult a térítési díj összegét vitatja
vagy annak csökkentését, elengedését kéri,
2.12. dönt személyi térítési díj felemeléséről, maximum az intézményi térítési díj összegéig,
2.13. dönt a házi segítségnyújtás ellátás esetében, ha a jogosult a térítési díj összegének elengedését
kéri,
2.14. A jelen rendelet 8. § (3) bekezdésében meghatározott tárgykörökben dönt az államháztartáson
kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló pályázat (a továbbiakban: pályázat) kiírásáról,
valamint a pályázat és államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló
egyedi támogatási kérelem (a továbbiakban: egyedi támogatási kérelem) alapján - az alapítvány által
benyújtott pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet kivéve - a támogatás megállapításáról.
Alapítvány által

benyújtott pályázat vagy egyedi támogatási

kérelem esetén a

megállapítása tárgyában javaslatot tesz a képviselő-testület részére."

támogatás

2. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 5. pontja helyébe a
következő pont lép:
„5. A Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság átruházott önkormányzati hatáskörök
5.1. Az R. 13. § (2) bekezdése szerint a Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság - egyedi kérelem
alapján - méltányosságból lakossági hozzájárulást adhat. (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási
hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet 4. §),
5.2. A kérelmet a Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság bírálja el. (Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a parkolóhely-létesítési kötelezettségről szóló 9/2005. (IV. 29.) önkormányzati
rendelet 4. § (2) bekezdés).
5.3. Az önkormányzat fenntartásában működő kulturális és sport intézmények Szervezeti és
Működési Szabályzatát, Szakmai programját a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a
Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság hagyja jóvá.
5.4. A jelen rendelet 8. § (6) bekezdésében meghatározott tárgykörökben dönt az államháztartáson
kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló pályázat (a továbbiakban: pályázat) kiírásáról,
valamint a pályázat és államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló
egyedi támogatási kérelem (a továbbiakban: egyedi támogatási kérelem) alapján - az alapítvány által
benyújtott pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet kivéve - a támogatás megállapításáról.
Alapítvány által

benyújtott pályázat vagy egyedi támogatási

kérelem esetén a támogatás

megállapítása tárgyában javaslatot tesz a képviselő-testület részére."

2. melléklet ..../.

rendelethez

1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2. pont helyébe a
következő pont lép:
„2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a Szociális, Egészségügyi és Oktatási Bizottság
hatáskörébe tartozó e rendeletben, valamint a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben
meghatározott ügyekben az eljárás során hozott egyéb döntések meghozatalára."

2. melléklet

Általános indokolás

A rendeletmódosítás egyrészt a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 2. § (2) bekezdésének való megfeleltetést célozza.
Másrészt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseivel
összhangban

megteremti a

lehetőségét annak, hogy a

Budavári Önkormányzatnál

is több

alpolgármester, a Budavári Polgármesteri Hivatalnál pedig két aljegyző kerülhessen kinevezésére.
A rendeletmódosítás két bizottság hatásköreit módosítja, igazítva ehhez az elnevezésüket is, továbbá
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szoc. rendelet) legutóbbi módosításai következtében vált
szükségessé az SZMSZ 3. mellékletének 2. pontja szerinti hatáskörök Szoc. rendelet rendelkezéseihez
történő igazítása. Mindemellett a rendes ülés napirendjére benyújtandó indítványok benyújtásának
határidejét módosítja a rendeletmódosítás.
Részletes indokolás

Indoklás a 1. §-hoz: Megteremti a lehetőségét annak, hogy az Mötv. rendelkezéseivel összhangban
több, a Budavári Önkormányzatnál legfeljebb három alpolgármestert tudjon a Képviselő-testület
választani.
Indoklás a 2. §-hoz: A népjóléti ügyekkel foglalkozó, valamint az idegenforgalmi bizottságok hatásköreit,
illetve elnevezéseit módosítja.
Indoklás a 3. §-hoz: Alcím módosul a tartalmi változásokhoz igazodva.
Indokolás a 4. §-hoz: A módosítás két aljegyző kinevezésére biztosít lehetőséget.
Indokolás a 5. §: A rendes ülés napirendjére benyújtandó indítványok benyújtásának határidejét
szabályozza.
Indokolás a 6. §: A mellékletekben a bizottsági hatáskörök és az elnevezésük vonatkozásában történő
módosításokat tartalmazza.
Indokolás a 7. §: A módosítás a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 2. § (2) bekezdésének való megfeleltetést szolgálja.
Indokolás az 8. §: A rendelet hatálybalépését szabályozza.

3. melléklet

Hatásvizsgálat

A rendelet társadalmi hatásai: A rendeletnek nincs társadalmi hatása.
A rendelet gazdasági, költségvetési hatásai: A rendeletmódosításnak közvetlen gazdasági, költségvetési
hatása nincs. Gazdasági, költségvetési hatása abban az esetben keletkezik, amennyiben a választásra,
kinevezésre jogosult él az SZMSZ-ben foglalt jogával.
A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
környezeti és egészségi következményei nincsenek.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A módosításnak jelentős adminisztratív hatása
nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
A rendeletmódosítás megalkotása a felsőbb jogszabályoknak való megfeleltetést, továbbá a Budavári
Önkormányzat és a Budavári Polgármesteri Hivatal hatékonyabb működését célozza.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az
alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

