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Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2011. (IV.21.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban. SzMSz) az 
alábbi indokok miatt javaslom módosítani. 

A költségvetési rendelet tervezet elfogadásának alapvető határidejét, formai és tartalmi 
követelményeit az államháztartásról szóló CXCV. törvény 24. § (2) és (4) bekezdése 
szabályozza. 
A költségvetési rendelet elfogadásának menetét, helyi szabályait az Önkormányzat SzMSz - e 
kellene, hogy meghatározza. Önkormányzatunk hatályos SzMSz-e nem tartalmazza a 
költségvetés elfogadásának eljárási szabályozását, ezért szükségesnek látom a vonatkozó 
rendelet módosítását, a költségvetés elfogadás eljárási szabályozásának SzMSz-ben való 
rögzítését. 

A jelenleg meglévő gyakorlat szerint, Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
2016. október 12-én az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elkészítéséhez ütemtervet 
adott ki. Az ütemtervben az alábbi legfontosabb döntési szakaszok vannak: 

- Az Ütemtervben foglaltak szerint, a költségvetés tervezésében a Költségvetési 
Előkészítő Bizottság tagjai, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények 
vezetői és alkalmazottai vesznek részt. 

- Az elkészített javaslatot (előterjesztés és rendelettervezet) kiküldik a frakciónak. 
- A frakció egyezet a költségvetésről, majd a koalíciós egyeztetés alapján, a 

költségvetési tervezeten a szükséges korrekciókat elvégzik, és az előterjesztést 
véglegesítik. 

- A költségvetés tervezet könyvvizsgáló általi ellenőrzése után, a tervezetet megküldik a 
bizottságoknak és a Képviselő-testületnek. 

- A bizottságok a tervezetet véleményezik, és az egyéni képviselők, valamint a frakció, 
módosításokat nyújthatnak be. 



- Az elkészített költségvetési javaslatot és a módosítókat a Képviselő-testület 
megtárgyalja és döntést hoz. 

A jelenlegi eljárásrend véleményem szerint, a költségvetés tervezéséből és a költségvetés 
tervezet véglegesítéséből kizárja az egyéni képviselőket, míg a kormánypárti koalíció 
aktívan részt vehet a tervezési folyamatban. 

Az egyéni képviselők az elkészült, véglegesített és a könyvvizsgáló által elellenőrzött 
tervezethez már csak módosító indítványokat nyújthatnak be, de csak a meghatározott 
előirányzatokon belül. 
Javaslom tehát, hogy a költségvetés rendelet tervezetét legalább két fordulóban 
(tárgyalási és végszavazási) tárgyalja a Testület. 

Megítélésem szerint, amúgy is több lehetőséget, előnyt rejt magában a két forduló, mivel az 
egyfordulós tárgyalás a módosító javaslatok megtételét is túl szűk keretek közzé szorítja. 

Az első, tárgyalási fordulóban, a Költségvetési Előkészítő Bizottság által javított, elkészített 
munkaanyagot (előterjesztés és rendelettervezet) tárgyalja a Képviselő-testület. 
A benyújtott rendelettervezetre az általános szabályok szerint lehet javaslatot, módosító 
indítványt benyújtani. 

A második fordulóra, a végszavazásra már az elfogadott módosító javaslatokkal 
egybeszerkesztett végleges tervezet kerül benyújtásra. Ekkor módosító indítványt már csak 
koherencia zavar feloldása érdekében, hibás szövegezés javítására lehet benyújtani. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglalt előzetes hatásvizsgálat 
összefoglalása: 

A végrehajtás feltételei: 
A tervezet az Önkormányzat számára nem jelent többletfeladatot. 
A társadalmi hatások összefoglalása: 
A tervezetnek a társadalomra pozitív hatása van, az önkormányzatiság érvényesülésének 
tekintetében. 
Társadalmi költségek: 
A tervezet a társadalom számára nem jelent költséget. 
Költségvetési hatások: 
A tervezet költségvetési többletkiadással nem jár. 
Egészségügyi hatások: 
Nincsenek kimutatható egészségügyi hatások. 
Környezeti hatások: 
Nincsenek kimutatható környezeti hatások. 

A fentiekben leírt indokok alapján, szükséges az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása, ezért kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeleti 
javaslatot támogatni szíveskedjen. 

Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 



megalkotja a ...72016. (...) önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

(Minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) 
pontja alapján) 

Budapest, 2016-11-28 

Melléklet: 
1. számú melléklet: módosító rendelet-tervezet 

Tárgyalja: Minden bizottság 



1. számú melléklet 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

.../2016. (...) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendeletének 
44. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„44. § 

(1) A Képviselő-testület meghatározza gazdasági programját és évenkénti költségvetéséről, 
illetőleg a zárszámadásról rendeletet alkot. A költségvetési rendeletben a költségvetés 
végrehajtásával kapcsolatos hatáskör-átruházásokat pontosan szabályozni kell oly módon, 
hogy a szabályozás tartalmazza az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről történő 
beszámolás szabályait. 

(2) Az éves költségvetés tervezetét a Polgármester az államháztartási törvény előírásainak 
megfelelő tartalommal, és határidőben nyújtja be a Képviselő-testületnek. 

(3) A költségvetés tervezet tárgyalása legalább két testületi ülés keretében történik, amely 
ülések közül a költségvetés elfogadása az utolsó, végszavazási fordulóban, valamennyi egyéb 
tárgyalás pedig a tárgyalási szakaszban zajlik. 

(4) A Költségvetési Előkészítő Bizottság által előkészített költségvetési javaslatot 
(előterjesztés és rendelettervezet) a Jegyző kiküldi a Képviselő-testületnek és a 
Bizottságoknak. 

(5) A tárgyalási szakaszban a Képviselő-testülethez benyújtott tervezethez, az előterjesztő, a 
frakciók és a képviselők tehetnek észrevételt és nyújthatnak be módosító javaslatokat. 



(6) A tárgyalási szakaszban a bizottságokhoz benyújtott tervezethez, az előterjesztő, a 
bizottságok, a bizottságok képviselő és nem képviselő tagjai tehetnek észrevételt, módosítási 
javaslatot. 

(7) A tárgyalási szakaszban megtárgyalt és elfogadott módosítási javaslatokra és 
észrevételekre figyelemmel, a Képviselő-testület döntései alapján alakul ki a költségvetés 
végleges tervezete, melyet a Polgármester a Képviselő-testület döntése alapján, végszavazásra 
benyújt. 

(8) A végszavazásra benyújtott költségvetési tervezetre módosító javaslat már nem nyújtható 
be, kivéve a koherencia zavar feloldása érdekében tett javaslatokat." 

2. § 

Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. 

Kovács Péter 
polgármester 

Ancsin László 
jegyző 


