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Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban SZMSZ) módosítását tartalmazó 84/2013. számú előterjesztés elkészítését
követően további módosítási igények jelentkeztek, melyeket az alábbiakban foglalok össze:
A Képviselő-testület a 63/2013. (III. 07.) számú határozatában döntött arról, hogy a Budapest,
IX. kerület Lónyay u. 19. fsz. II. szám alatti helyiséget 2013. március 18-i hatállyal az
Önkormányzat telephelyeként határozza meg. Bár a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 53. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben rendelkezik az
önkormányzat hivatalos elnevezéséről és székhelyéről, a Magyar Államkincstár
hiánypótlásában kéri, hogy a telephelyre vonatkozó döntés is beépítésre kerüljön.
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdése alapján a
gazdasági előterjesztésnek a helyi önkormányzat képviselő-testületéhez való benyújtása előtt
meg kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdekképviseleti
szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét. A Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara a hivatkozott jogszabály alapján kérte, hogy tanácskozási joggal részt vehessenek
a képviselő-testület és a bizottságok ülésein.
A rendelet-tervezet 14. §-a az Mötv. 52. § (1) bekezdése alapján módosítja az SZMSZ
jegyzőkönyv tartalmára vonatkozó részét. Bár tartalmilag a jogszabálynak megfelel, azonban
nem követi szabatosan a hivatkozott jogszabály számozását, ezért ennek a javítása szükséges.
Az oktatásra vonatkozó jogszabályok változása miatt javasolt az SZMSZ Humán Ügyek
Bizottságának feladataira vonatkozó melléklet megfelelő javítása is.
Az SZMSZ 47.§-ban foglaltak szerint a polgármester dönt az önerőt nem igénylő pályázatok
benyújtásáról, illetőleg legfeljebb 2 millió forint önerőt igénylő pályázat benyújtásról,
amennyiben az önerő biztosítására a költségvetési fedezet rendelkezésre áll. Egyéb esetekben
a pályázatok benyújtásához a képviselő-testület döntése szükséges.
A képviselő-testület pályázat benyújtására irányuló döntése és a pályázat eredményessége
esetén szükséges szerződés megkötésére irányuló polgármesteri felhatalmazás
eredményeképpen a támogatási szerződések megkötésére kerül sor.
Az egyértelmű szabályozás érdekében javasolom nevesítve rögzíteni azon esetkört is,
amennyiben a projekt megvalósítása során a támogatási szerződés esetleges módosítása válik
szükségessé, ugyanakkor a pályázathoz kapcsolódóan többlek költségvetési fedezetre nincs
szükség , javasolom az SZMSZ 47.§-ában nevesítetten rögzítsük polgármesteri feladatként a
pályázathoz kapcsolódó, költségvetési fedezetet nem igénylő esetekben történő támogatási
szerződések módosításának lehetőségét.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésének h) pontja
alapján a működtető önkormányzatnak véleményezési joga van a köznevelési intézmények
átszervezésnek minősülő Klebelsberg Intézményfenntartó Központ intézkedéseire
vonatkozóan. A két testületi ülés között eltelt hosszabb időszak miatt célszerűségi okokból
javasolom, hogy az önkormányzati képviselői frakciókkal történő egyeztetéseket követően a
polgármester legyen jogosult véleményezni a köznevelési intézmények átszervezésnek
minősülő intézkedéseit.
Az állami kitüntetésekre vonatkozó javaslattétel, a miniszteri elismerő címek adományozását
több rendelet, többféle módon szabályozza, a hatáskörök címzettjei kitüntetési formáktól
függően eltérőek lehetnek.

Erre tekintettel javasolom, hogy az intézményvezetők javaslatainak figyelembe vételével a
polgármester rendelkezhessen állami kitüntetésre vonatkozó javaslat tétel lehetőségével.
Az SZMSZ módosítására irányuló előterjesztés elkészítését követően az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ának módosítása miatt a Rendelet 56. § (4)
bekezdésének módosítása is szükséges.

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a rendelet-tervezet
1.) 1. §-a egészüljön ki egy új (1) bekezdéssel és ezzel egyidejűleg az abban lévő eredeti
módosítás (2) bekezdésre változik az alábbiak szerint:
(1) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. §-a kiegészül egy új (2/A) bekezdéssel az alábbiak szerint:
„(2/A) Az önkormányzat telephelye:
109… Budapest, IX. kerület Lónyay u. 19. fsz. II.”
(2) A Rendelet 1. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A Képviselő-testület hivatalának megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal”
2.) 7. §-a egészüljön ki egy új (2) bekezdéssel az alábbiak szerint és ezzel egyidejűleg az
abban lévő eredeti módosítás (1) bekezdésre változik:
(2) A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A polgármester indokolt esetben a rendes ülést a munkatervben szereplő
időponttól eltérően az adott hónap bármely csütörtökjére is összehívhatja.”

3.) egészüljön ki egy új 11. §-al az alábbiak szerint és ezzel egyidejűleg a későbbi §-ok
számozása értelemszerűen megváltozik:
11. §
(1) A Rendelet 13. § (8) bekezdése kiegészül egy új m) ponttal az alábbiak szerint:
„m) a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarát.”
(2) A Rendelet 13. § (9) bekezdése kiegészül egy új h) ponttal az alábbiak szerint:
„h) a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara képviselője.”
4.) 17. §-a egészüljön ki egy új (1) bekezdéssel és ezzel egyidejűleg az abban lévő eredeti
módosítás (2) bekezdésre változik az alábbiak szerint:
(1) A Rendelet 41. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) A bizottság üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a polgármestert, az
érintett alpolgármestert, a jegyzőt, az illetések irodavezetőt és a Budapesti és
Kereskedelmi Iparkamara képviselőjét.”

(2) A Rendelet 41. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját
személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni.
A kizárásról a bizottság dönt.”
5.) 14. §-a az alábbiak szerint módosuljon:
A Rendelet 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jegyzőkönyv tartalmazza
a)
a testületi ülés helyét;
b)
időpontját;
c)
a megjelent önkormányzati képviselők nevét;
d)
a meghívottak nevét, megjelenésük tényét;
e)
a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat;
f)
az előterjesztéseket;
g)
az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a
hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét;
h)
a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát;
i)
a döntéshozatalban résztvevők számát;
j)
a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát;
k)
a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését;
l)
a szavazás számszerű eredményét;
m) a hozott döntéseket.”

6.) 20.§-ában a Rendelet 47. § (3) bekezdésére vonatkozó módosítás kiegészül az alábbi
új q-s pontokkal az alábbiak szerint :

”q) dönt a pályázathoz kapcsolódó, költségvetési fedezetet nem igénylő esetekben a
támogatási szerződések módosításáról.
r) gyakorolja - az önkormányzati képviselői frakciókkal történő egyeztetéseket követően
- a köznevelésről szóló törvény alapján a működtetőt megillető véleményezés jogát.
s) állami kitüntetésre vonatkozó javaslatot tesz a kitüntetés témája szerint érintett, az
önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő intézmények illetve az
önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vezetőinek javaslatai figyelembe
vételével.”

7.) 24.§-ában a Rendelet 56. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon:
„(4) A következő évre vonatkozó koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a
képviselő-testületnek.”

8.) egészüljön ki egy új 31. §-al az alábbiak szerint és ezzel egyidejűleg a további §-ok
számozása értelemszerűen megváltozik:
30. §
A Rendelet 1. számú mellékletének II. 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.) Humán Ügyek Bizottsága (közoktatás, kultúra, szociális ügyek, egészségügy, egyházak,
civil szervezetek, nemzetiségek)
a) Testületi döntésre előkészíti:
aa) a szakterületéhez tartozó képviselő-testületi rendelet alkotására, módosítására
vonatkozó előterjesztéseket, egyéb előterjesztéseket,
ab) a Polgármesterrel együttműködve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői
pályázatának kiírását és a döntési javaslatot,
ac) az egészségügyi alap- és járó betegellátás, valamint a szociális és gyermekvédelmi
ellátások korszerűsítésével kapcsolatos javaslatokat,
ad) a szociális szolgáltatás tervezési koncepció elkészítésére és felülvizsgálatára
vonatkozó előterjesztéseket,
ae) az Önkormányzat éves gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
értékelést.
b) A bizottság javaslatot tesz:
ba) a testületi ülés munkatervéhez igazodóan a tárgyévben megtárgyalandó testületi
előterjesztésekre, új kulturális- és művészeti díjak létrehozására,
bb) a szakterületeit érintő nemzetközi, magyar szervezetek, valamint alapok által
finanszírozott pályázatok benyújtására,
bc) a család- és gyermekvédelem helyi teendőinek meghatározása érdekében, különös
tekintettel - a hátrányos helyzetűek és veszélyeztettek védelmére,
bd) az alkoholizmus, a drogfogyasztás és a dohányzás csökkentésére, visszaszorítására,
be) az állami gondozásból kikerült fiatalok elhelyezésére,
bf) létfenntartásában veszélyeztetett kérelmező esetén javaslatot tehet temetési segély
megállapítására,
bg) az esélyegyenlőségi program elfogadására,
bh) a köznevelési, kulturális, sport, egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók
továbbképzésére, - a korszerű nevelési, oktatási módszerek széleskörű alkalmazására,
bi) a diákönkormányzatok megalakulására és működésére,
bj) szakterületet érintő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves
beszámolójának és üzleti tervének elfogadása,
bk) a megemlékezések műsoráról,
bl) Ferencváros Díszpolgára és a Ferencvárosért Emlékérem adományozására vonatkozó
előterjesztésre,
bm) a szociális ellátásra szorulók tájékoztatására javaslatot tesz közzétenni.
c) A bizottság véleményezi:
ca) a testület elé kerülő, szakterületeit érintő előterjesztéseket, valamint él véleményezési
jogával a bizottságok általános feladatainál felsorolt esetekben,
cb) a szobor-, emlékmű- és emléktábla állítását,
cc) állást foglal a helyi kommunikációs ügyekben,
cd) a közművelődési költségvetési szervek feladatainak végrehajtásáról készített
beszámolót,
ce) a természetes személyek és gazdálkodó szervezetek által nyújtott pénzbeli hozzájárulás
ellentételezését a sporttámogatások esetén,
cf) az önkormányzat hatáskörébe tartozó, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetével
kapcsolatos döntési javaslatokat,

cg) a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásához való helyi önkormányzati
hozzájárulást és a hozzájárulás felhasználását,
ch) a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által kulturális intézmény közös
fenntartására, közművelődési feladat közös ellátására vonatkozó megállapodást,
ci) az önkormányzat által működtetett közoktatási, a tulajdonában lévő köznevelési
intézmények kialakításával, azon végzett beruházással kapcsolatos önkormányzati
előterjesztéseket,
cj) az adott évben indítandó óvodai csoportok számát, átlaglétszámát, valamint az
átlaglétszámtól illetve a maximális létszámtól való eltérést,
ck) a testület elé kerülő egyházakat érintő előterjesztéseket,
cl) az önkormányzat éves pénzügyi tervének szakterületeit érintő részét,
cm) az önkormányzat kiadásában megjelenő kulturális vonatkozású turisztikai kiadványok
szöveg- és látványtervét,
cn) azon közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztéseket, amelyek valamely oktatói,
művészi, egyházi, kulturális munkásságról neves személyiség emlékének megörökítésére
irányulnak,
co) az Önkormányzat nemzetközi, testvér- és partnervárosi kapcsolatait, nemzetközi
együttműködésben való részvételét.
d) A bizottság ellenőrzi:
da) a szakterületeihez tartozó testületi és bizottsági döntések végrehajtását,
db) a szakterületeihez tartozó intézmények tanévkezdését,
dc) a kulturális, sport célú támogatások, pályázati források, alapok felhasználását,
dd) figyelemmel kíséri a kerületi sportlétesítményekben folyó tevékenységet, részt vesz a
sport feladatokkal kapcsolatos tevékenység ellátásában,
de) és beszámoltatja a támogatott sportszervezeteket a támogatás felhasználásáról,
df) az önkormányzat hatáskörébe tartozó nemzetiségi jogok érvényesülését, kapcsolatot
tart és együttműködik a nemzetiségi önkormányzatokkal, az egyházi, civil és non profit és
nemzetiségi szervezetekkel.
e) A bizottság beszámol
ea) éves tevékenységéről a testület munkatervében meghatározottak szerint.
f) A bizottság dönt
fa) a szakterületén működő intézmények szakmai programja, házirendje [1993. évi III. tv.
(Szt.) 92/B. § (1) bekezdés c) pont) és az Érdekképviseleti fórum szabályzat (Szt. 99. § (1)
bekezdés és 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 35. § (1) bekezdés] elfogadásáról.
fb) az egészségügyi alapellátási szolgáltatókkal kötendő feladatellátási szerződésektől,
fc) a közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjáról.
fc) az egészségügyi szolgáltatók részére az erre kijelölt helyiségek közszolgáltatási
szerződés formájában történő határozott idejű használatba adásáról.”
9.) zárórendelkezéseiből javaslom az (5) bekezdés törlését és ennek megfelelően a (4)
bekezdés ennek megfelelő módosítását.
A módosító indítványomhoz csatolom a rendelet-tervezetet fenti módosító indítványokkal
egységes szerkezetbe foglaltan.

Budapest, 2013. május 9.

Dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ……../2013.(……) önkormányzati rendeletét.

Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző a kifüggesztésért

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2013. (…) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatáról
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés d) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(3) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. §-a kiegészül egy új (2/A) bekezdéssel az alábbiak szerint:
„(2/A) Az önkormányzat telephelye:
109… Budapest, IX. kerület Lónyay u. 19. fsz. II.”
(4) A Rendelet 1. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A Képviselő-testület hivatalának megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal”
2.§
A Rendelet 2.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„ Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei:
- a polgármester,
- a bizottságai,
- a Polgármesteri Hivatal,
- a részönkormányzat testülete,
- a jegyző látják el.”
3.§
A Rendelet 3. § (1)-(2) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
„ (1) A Képviselő-testület ellátja a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben és más törvényekben meghatározott kötelező ás a (2) bekezdés szerinti
feladatait. (Az önként vállalt feladatokat a 9. számú függelék tartalmazza.)
(2) A Képviselő-testület – a saját vagy a helyi népszavazás döntése alapján – önként
vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más
szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem
veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását,
finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére
lehetséges.”

4.§
A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület egyes hatásköreit átruházhatja:
- a polgármesterre,
- a bizottságára,
- a részönkormányzat testületére,
- a jegyzőre,
- társulására.”
5. §
A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A Képviselő-testület a következő hatásköröket nem ruházhatja át:
a) a rendeletalkotás;
b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe
utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;
c) a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása;
d) a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, államháztartáson kívüli forrás átvétele,
átadása;
e) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás,
abból történő kiválás;
f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi
önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
g) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
h) közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása;
i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;
j) a bíróságok ülnökeinek megválasztása;
k) állásfoglalás intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti;
l) a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással
kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés;
m) az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a képviselő
egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén;
n) a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása;
o) területszervezési kezdeményezés;
p) amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.”
6. §
A Rendelet 5. § (2)-(3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
„ (2) A polgármester, a Képviselő-testület bizottságai önkormányzati jogkörben hozott
hatósági határozata ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.
(3) A fellebbezést az első fokon eljáró hatóság – polgármester, a Képviselő-testület
bizottságai – terjeszti a Képviselő-testület ülésére. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell az
ügy összes iratának megtekinthetőségi helyét.”

7. §
(1) A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A képviselő-testület évente legalább 6 ülést tart”.
(2) A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A polgármester indokolt esetben a rendes ülést a munkatervben szereplő időponttól
eltérően az adott hónap bármely csütörtökjére is összehívhatja.”
8. §
A Rendelet 10. § (2), (3) és (4) bekezdés helyébe a következő (2), (3) és (4) bekezdés lép:
„ (2) A polgármester köteles összehívni a rendkívüli ülést a képviselők egynegyedének vagy a
képviselő-testület bármely bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének az ülés
indokát tartalmazó indítványára, valamint ha azt jogszabály előírja.
(3) Az indítványt a polgármesterhez kell benyújtani a tárgy megjelölésével és a határozati
javaslattal együtt. A polgármester a Képviselő-testület ülését az indítvány átvételét követően,
legfeljebb 15 napon belüli időpontra hívja össze.
(4) A rendkívüli ülést nem kell összehívni, ha a kezdeményezés átvételét követően 15 napon
belül a Képviselő-testület rendes ülést tart. Ebben az esetben az indítványt a rendes ülés
napirendi javaslatai közé fel kell venni.”
9. §
A Rendelet 11. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart,
amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket
érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a
közmeghallgatáson vagy legkésőbb 15 napon belül választ kell adni.”
10. §
A Rendelet 12. § (2) és (3) bekezdés helyébe a következő (2) és (3) bekezdés lép:
„ (2) A képviselő-testület
a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési
ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal
kapcsolatos eljárás esetén; az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői
megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást
igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános
tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
(3) A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül választott
alpolgármester és a jegyző, aljegyző(k), továbbá meghívása esetén a polgármesteri hivatal
ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt.
A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy
napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen.”

11. §
(1) A Rendelet 13. § (8) bekezdése kiegészül egy új m) ponttal az alábbiak szerint:
„m) a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarát.”
(2) A Rendelet 13. § (9) bekezdése kiegészül egy új h) ponttal az alábbiak szerint:
„h) a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara képviselője.”
12. §
(1) A Rendelet 27. § (4) és (5) bekezdés helyébe a következő (4) és (5) bekezdés lép:
„(4) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli
hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes
érintettséget.
(5) A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselő
javaslatára a Képviselő-testület dönt.”
(2) A Rendelet 27. §-a kiegészül egy új (7), (8) és (9) bekezdésekkel az alábbiak szerint:
„(7) Amennyiben a személyesen érintett képviselő a személyes érintettség
bejelentésére vonatkozó kötelezettségét elmulasztja és kizárására ennek okából nem
került sor, a meghozott döntés a személyes érintettség észlelését követően nem
hajtható végre illetve végrehajtása nem folytatható.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott döntést a Képviselő-testület a személyes
érintettség észlelését követő ülésen ismét megtárgyalja és – figyelembe véve a döntés
végrehajtásának dönt annak érvényben tartásáról, vagy visszavonásáról.
(9) A (7) és (8) bekezdésben foglaltakat a bizottságok és részönkormányzat esetében is
megfelelően alkalmazni kell.”
13. §
A Rendelet 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Képviselő-testület titkos szavazást tarthat:
a) választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása,
b) vezetői megbízás visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés
kiszabása, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén, állásfoglalást igénylő
személyi ügy tárgyalásakor,
c) önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági és kitüntetési ügy
tárgyalásakor,
d) a vagyonával való rendelkezés, valamint az általa kiírt pályázat feltételeinek
meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor,ha a zárt ülés feltételei fennállnak.
14. §
A Rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A szavazás megkezdése előtt – a bizottság létszáma és összetétele, a tanácskozások
lefolytatásával összefüggő (ügyrendi javaslatot tartalmazó) kérdések kivételével – a
Képviselő-testület bármely tagja kérhet név szerinti szavazást, mely indítványról a Képviselőtestület vita nélkül egyszerű többséggel dönt.”

15. §
A Rendelet 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jegyzőkönyv tartalmazza
a) a testületi ülés helyét;
b) időpontját;
c) a megjelent önkormányzati képviselők nevét;
d) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét;
e) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat;
f) az előterjesztéseket;
g) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a
hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét;
h) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát;
i) a döntéshozatalban résztvevők számát;
j) a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát;
k) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését;
l) a szavazás számszerű eredményét;
m) a hozott döntéseket.”
16. §
A Rendelet 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. A
jegyzőkönyv közokirat, amelynek elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A zárt ülésről külön
jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a jegyző köteles
megküldeni a Kormányhivatalnak.”
17. §
A Rendelet 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (2) A bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint felét az
önkormányzati képviselők közül kell választani. A polgármester nem lehet a bizottság elnöke
vagy tagja.”
18. §
(1) A Rendelet 41. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) A bizottság üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a polgármestert, az
érintett alpolgármestert, a jegyzőt, az illetések irodavezetőt és a Budapesti és
Kereskedelmi Iparkamara képviselőjét.”
(2) A Rendelet 41. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját
személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni.
A kizárásról a bizottság dönt.”
19. §
A rendelet 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A részönkormányzat 5 tagból áll, akiket a Képviselő-testület választ települési képviselők
és más, az adott településrészen élő választópolgárokból.”

20. §
A Rendelet 46. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ A polgármester tagja a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület határozatképessége,
döntéshozatala, működése szempontjából önkormányzati képviselőnek tekintendő.”
21. §
(1) A Rendelet 47. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„47. § (1) A polgármesternek a Képviselő-testület működésével összefüggő feladatai
különösen:
a) a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a Polgármesteri Hivatal
feladatait az Önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában,
b) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a Polgármesteri
Hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint
ügyfélfogadási rendjének meghatározására,
c) segíti a képviselők munkáját,
d) összehívja és vezeti a Képviselő-testület üléseit,
e) biztosítja a Képviselő-testület demokratikus, széles nyilvánosság melletti működését,
f) képviseli az Önkormányzatot,
g) az önkormányzati rendeleteket, valamint a Képviselő-testület üléséről készült
jegyzőkönyveket a jegyzővel együtt aláírja,
h) szervezi a kerületfejlesztés, valamint a közszolgáltatás körébe tartozó feladatok
megoldását,
i) szabályozza és megteremti az ellenőrzési feladatok ellátásának feltételeit és biztosítja
ezen feladatok folyamatos ellátását, megteszi a vizsgálati megállapítások alapján
szükséges intézkedéseket.
j) az ülést követő 3 napon belül egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt
megtárgyalását – a képviselő-testület önfeloszlatásáról, valamint a polgármester
sorozatos törvénysértő tevékenysége miatt a Képviselő-testület által bíróságra
benyújtandó keresetről szóló döntés kivételével – ha a testület döntését az
önkormányzat érdekeit sértőnek tartja. A Képviselő-testület a benyújtás napjától
számított 15 napon belül dönt minősített többséggel. A döntést addig végrehajtani nem
lehet, amíg arról a Képviselő-testület a megismételt tárgyalás alapján nem dönt.
(2) A polgármester feladatai a bizottságok működésével kapcsolatosan:
a) kötelező jelleggel indítványozhatja a bizottság összehívását,
b) felfüggesztheti a bizottság, a részönkormányzat testülete döntésének végrehajtását, ha
az ellentétes a Képviselő-testület döntésével vagy sérti az Önkormányzat érdekeit. A
felfüggesztett bizottsági döntésről – a polgármester előterjesztésére - a Képviselőtestület soron következő ülésén határoz,
c) biztosítja a bizottságok rendszeres tájékoztatását.
(3) A polgármester egyéb feladatai:
a) dönt a jogszabályok által hatáskörébe utalt államigazgatási, hatósági ügyekben, egyes
hatáskörei gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a polgármesteri
hivatal ügyintézőjére,
b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
c) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében,

d) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármesterek, az önkormányzati
intézményvezetők tekintetében,
e) pályázat útján – a jogszabályokban megállapított képesítési követelményeknek
megfelelő jegyzőt nevez ki.
f) a jegyző javaslatára – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – aljegyző(ke)t nevez ki
a jegyző helyettesítésére, munkájának segítésére, a jegyző által meghatározott
feladatok ellátására. Az aljegyző(k)re a jegyzőre vonatkozó szabályok érvényesek.
g) az általa meghatározott körben egyetértési jogot gyakorol a jegyző hatáskörébe
tartozó kinevezés, vezetői megbízás visszavonása, valamint a jutalmazás tekintetében.
h) a jogszabályok keretei között a jegyzővel közösen rendelkezik az ideiglenes külföldi
kiküldetés rendjéről,
i) dönt a kiküldetésben részt vevő személyekről, szakmai kiküldetés esetén az illetékes
szakbizottság vagy felügyelő bizottság véleményének figyelembe vételével.
A jegyző, aljegyző kiküldetését a polgármester engedélyezi.
j) dönt a külföldi küldöttségek programjáról,
k) dönt a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásokról,
l) dönt Ferencváros díszpolgárai temetési költségeihez Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata által történő hozzájárulásról
m) dönt költségvetési fedezetet nem igénylő együttműködési megállapodások
megkötéséről, szándéknyilatkozatok kiadásáról,
n) dönt önerőt nem igénylő pályázatok benyújtásáról,
o) dönt legfeljebb 2 millió forint önerőt igénylő pályázat benyújtásáról, amennyiben az
önerő biztosítására a költségvetési fedezet rendelkezésre áll.
p) önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról,
döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
q) dönt a pályázathoz kapcsolódó, költségvetési fedezetet nem igénylő esetekben a
támogatási szerződések módosításáról.
r) gyakorolja - az önkormányzati képviselői frakciókkal történő egyeztetéseket követően
- a köznevelésről szóló törvény alapján a működtetőt megillető véleményezés jogát.
s) állami kitüntetésre vonatkozó javaslatot tesz a kitüntetés témája szerint érintett, az
önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő intézmények illetve az
önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vezetőinek javaslatai
figyelembe vételével.”
(4) A polgármestert a törvényekben, illetve a törvényi felhatalmazás alapján meghozott
kormányrendeletekben meghatározott saját feladatai és hatásköre gyakorlása esetében a
Képviselő-testület nem utasíthatja és döntéseit nem bírálhatja felül.
(5) A Képviselő-testület egyes hatásköreit rendeletében vagy határozatában a polgármesterre
ruházhatja. A polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét az 5. számú melléklet
tartalmazza.
(6) A polgármester önkormányzati és államigazgatási feladatait a Polgármesteri Hivatal
közreműködésével látja el, e körben a Képviselő-testület döntései szerint és saját
hatáskörben irányítja a Polgármesteri Hivatalt, oly módon, hogy a jegyző javaslatai
alapján határozza meg, hogy a Polgármesteri Hivatal milyen módon vesz részt az
önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában.
22. §
Hatályát veszti a Rendelet 49. §-a.
23. §
A Rendelet 50. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és munkavállalói
tekintetében, melynek során biztosítja a polgármester által meghatározott egyetértési jog
érvényesítését,”

24. §
A Rendelet 53. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Polgármesteri Hivatal feladatkörébe tartozik az Önkormányzat működésével, valamint
a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos teendők ellátása.”
25. §
A Rendelet 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56.§
(1) A költségvetési koncepció a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési
kötelezettségek, és a Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 13.§.(1) bekezdése szerinti döntés figyelembevételével elkészített, a
következő évi költségvetés összeállításának alapjául szolgáló iránymutatás.
(2) A költségvetési koncepcióban meghatározásra kerülnek azok a kiemelt
szempontrendszerek, prioritási sorrendek, amelyekre építkezve a következő évi költségvetési
tervezési munka elkezdődhet.
(3) A költségvetési koncepció elkészítéséért a Jegyző felelős.
(4) A következő évre vonatkozó koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a
Képviselő-testületnek.
(5) A Polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a bizottságok véleményét kikéri, és
azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságnak a
költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia.
(6) A költségvetési koncepció tervezetét a Képviselő-testület a bizottságok véleményével együtt
megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés készítés további teendőiről.
(7) A nemzetiségi önkormányzatra az (1) , (2) és (4) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni
azzal, hogy
a) a Képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete
gyakorolja,
b) polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke
látja el.”
26. §
A Rendelet 57. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„57.§ (1) Az önkormányzat költségvetését a Képviselő-testület rendeletben állapítja meg.
A költségvetést az Áht. 23. §-a, 24. §-a, 102.§-a, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. §-a és a
28. §-a szerinti szerkezetben, és az Áht. 5 §.-ban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni.
(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdésének a) és b) pontja alapján elkülönülnek egymástól

a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi
önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve a Polgármesteri Hivatalt is)
költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.
(3) A költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséért a Jegyző felelős.
(4) A Jegyző – az Ávr. 27. §-a alapján – a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési
szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az
egyeztetés eredményét a költségvetési szerveket érintő táblaszerkezet bemutatásával a
Polgármester a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.
(5) A Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet
tervezetet, amelyhez csatolja legalább a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság írásos véleményét.
(6)A Jegyző által elkészített költségvetési rendelet tervezetet a Polgármester a központi
költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a
Képviselő-testületnek.
(7) A nemzetiségi önkormányzatra az (1) , (2) és (6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni
azzal, hogy
a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
b) a Képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete
gyakorolja,
c) polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat
elnöke látja el.
(8) A költségvetési rendelet megalkotásáig a polgármester jogosult a bevételek beszedésére,
valamint az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
(9) A Képviselő-testület költségvetési rendeletét az Áht. 34 §. és az Ávr. 42.§-ában
meghatározottak szerint módosítja. A módosítás tartalmazza az önkormányzat számára az
eltelt
időszakban
juttatott
pótelőirányzatoknak,
előirányzat
zárolásoknak,
többletbevételeknek, vagy a bevételek tervezettől történő elmaradásának, valamint a
költségvetési rendeletben az intézményeknek, a polgármesternek, a bizottságoknak biztosított
jogkörökből adódó előirányzat módosításoknak az átvezetését.”
27. §
A Rendelet kiegészül egy új címmel és az 58. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„Évközi beszámolás
58.§ (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről
szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről az Áht. 87. §-a szerinti időpontban, írásban
tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési
rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.
(2) A nemzetiségi önkormányzat a gazdálkodásról az (1) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően beszámol a Képviselő-testületnek.”
28. §
A Rendelet kiegészül egy új címmel és egy új 58/A §-sal az alábbiak szerint:
„Zárszámadás
58/A.§ (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet az Áht. 91. § (2)
bekezdésében foglalt mérlegekkel és kimutatásokkal, továbbá az Áht. 102.§ figyelembe
vételével a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a
Képviselő-testület elé.
(2) A zárszámadási rendelet-tervezetet –az összehasonlíthatóság érdekében- a költségvetési
rendelettel azonos szerkezetben kell összeállítani.

(3) A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
(4) A nemzetiségi önkormányzat zárszámadásának megalkotására az (1)-(3) bekezdést kell
alkalmazni.”

29. §
(1) A Rendelet az alábbi fejezetcímmel és a következő új, 59/A §-al egészül ki:

„XIII. FEJEZET
Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése
59/A. § (1)Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzat rendelet-tervezetét és
indokolását (a továbbiakban: tervezet).
(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani
a) a költségvetésről és annak módosításáról,
b) a helyi adóról és annak módosításáról,
c) a költségvetés végrehajtásáról,
d) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról és annak módosításáról,
e) a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről szóló tervezetet,
f) az önkormányzati rendeletet módosító tervezetet, ha az kizárólagosan magasabb szintű
jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz.”
(2) A Rendelet a következő új, 59/B §-al egészül ki:

„59/B §
(1) A tervezet véleményezésében való társadalmi részvétel lehetőségét az önkormányzat
www.ferencvaros.hu honlapon megjelenített rendelettervezet mellett lehetővé teszi, illetőleg
az erre célra kialakított e-mail postafiókon keresztül biztosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elérhetőségeken keresztül bárki véleményt nyilváníthat
a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett tervezetéről.
(3) A tervezetet úgy kell közzétenni, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a tervezet
érdemi megvitatásához, illetőleg a beérkezett vélemények, javaslatok mérlegeléséhez.
A véleményezésre minimum 3 napot kell biztosítani, úgy, hogy a véleményezés határideje nem
akadályozhatja a képviselő-testületi ülések előkészítését.
(4) A tervezet társadalmi egyeztetés keretében a közzétett tervezethez megküldött vélemények
ismeretében az előterjesztő dönt a tervezet esetleges módosításáról vagy kiegészítéséről.”
30. §
A Rendelet XIII. Fejezetének számozása XIV. fejezetre változik.

31. §
A Rendelet 1. számú mellékletének II. 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.) Humán Ügyek Bizottsága (közoktatás, kultúra, szociális ügyek, egészségügy,
egyházak, civil szervezetek, nemzetiségek)

a) Testületi döntésre előkészíti:
aa) a szakterületéhez tartozó képviselő-testületi rendelet alkotására, módosítására
vonatkozó előterjesztéseket, egyéb előterjesztéseket,
ab) a Polgármesterrel együttműködve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői
pályázatának kiírását és a döntési javaslatot,
ac) az egészségügyi alap- és járó betegellátás, valamint a szociális és gyermekvédelmi
ellátások korszerűsítésével kapcsolatos javaslatokat,
ad) a szociális szolgáltatás tervezési koncepció elkészítésére és felülvizsgálatára
vonatkozó előterjesztéseket,
ae) az Önkormányzat éves gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
értékelést.
b) A bizottság javaslatot tesz:
ba) a testületi ülés munkatervéhez igazodóan a tárgyévben megtárgyalandó testületi
előterjesztésekre, új kulturális- és művészeti díjak létrehozására,
bb) a szakterületeit érintő nemzetközi, magyar szervezetek, valamint alapok által
finanszírozott pályázatok benyújtására,
bc) a család- és gyermekvédelem helyi teendőinek meghatározása érdekében, különös
tekintettel - a hátrányos helyzetűek és veszélyeztettek védelmére,
bd) az alkoholizmus, a drogfogyasztás és a dohányzás csökkentésére, visszaszorítására,
be) az állami gondozásból kikerült fiatalok elhelyezésére,
bf) létfenntartásában veszélyeztetett kérelmező esetén javaslatot tehet temetési segély
megállapítására,
bg) az esélyegyenlőségi program elfogadására,
bh) a köznevelési, kulturális, sport, egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók
továbbképzésére, - a korszerű nevelési, oktatási módszerek széleskörű alkalmazására,
bi) a diákönkormányzatok megalakulására és működésére,
bj) szakterületet érintő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves
beszámolójának és üzleti tervének elfogadása,
bk) a megemlékezések műsoráról,
bl) Ferencváros Díszpolgára és a Ferencvárosért Emlékérem adományozására vonatkozó
előterjesztésre,
bm) a szociális ellátásra szorulók tájékoztatására javaslatot tesz közzétenni.
c) A bizottság véleményezi:
ca) a testület elé kerülő, szakterületeit érintő előterjesztéseket, valamint él véleményezési
jogával a bizottságok általános feladatainál felsorolt esetekben,
cb) a szobor-, emlékmű- és emléktábla állítását,
cc) állást foglal a helyi kommunikációs ügyekben,
cd) a közművelődési költségvetési szervek feladatainak végrehajtásáról készített
beszámolót,
ce) a természetes személyek és gazdálkodó szervezetek által nyújtott pénzbeli
hozzájárulás ellentételezését a sporttámogatások esetén,
cf) az önkormányzat hatáskörébe tartozó, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetével
kapcsolatos döntési javaslatokat,
cg) a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásához való helyi önkormányzati
hozzájárulást és a hozzájárulás felhasználását,
ch) a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által kulturális intézmény közös
fenntartására, közművelődési feladat közös ellátására vonatkozó megállapodást,
ci) az önkormányzat által működtetett közoktatási, a tulajdonában lévő köznevelési
intézmények kialakításával, azon végzett beruházással kapcsolatos önkormányzati
előterjesztéseket,
cj) az adott évben indítandó óvodai csoportok számát, átlaglétszámát, valamint az
átlaglétszámtól illetve a maximális létszámtól való eltérést,
ck) a testület elé kerülő egyházakat érintő előterjesztéseket,
cl) az önkormányzat éves pénzügyi tervének szakterületeit érintő részét,

cm) az önkormányzat kiadásában megjelenő kulturális vonatkozású turisztikai kiadványok
szöveg- és látványtervét,
cn) azon közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztéseket, amelyek valamely oktatói,
művészi, egyházi, kulturális munkásságról neves személyiség emlékének megörökítésére
irányulnak,
co) az Önkormányzat nemzetközi, testvér- és partnervárosi kapcsolatait, nemzetközi
együttműködésben való részvételét.
d) A bizottság ellenőrzi:
da) a szakterületeihez tartozó testületi és bizottsági döntések végrehajtását,
db) a szakterületeihez tartozó intézmények tanévkezdését,
dc) a kulturális, sport célú támogatások, pályázati források, alapok felhasználását,
dd) figyelemmel kíséri a kerületi sportlétesítményekben folyó tevékenységet, részt vesz a
sport feladatokkal kapcsolatos tevékenység ellátásában,
de) és beszámoltatja a támogatott sportszervezeteket a támogatás felhasználásáról,
df) az önkormányzat hatáskörébe tartozó nemzetiségi jogok érvényesülését, kapcsolatot
tart és együttműködik a nemzetiségi önkormányzatokkal, az egyházi, civil és non profit és
nemzetiségi szervezetekkel.
e) A bizottság beszámol
ea) éves tevékenységéről a testület munkatervében meghatározottak szerint.
f) A bizottság dönt
fa) a szakterületén működő intézmények szakmai programja, házirendje [1993. évi III. tv.
(Szt.) 92/B. § (1) bekezdés c) pont) és az Érdekképviseleti fórum szabályzat (Szt. 99. § (1)
bekezdés és 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 35. § (1) bekezdés] elfogadásáról.
fb) az egészségügyi alapellátási szolgáltatókkal kötendő feladatellátási szerződésektől,
fc) az egészségügyi szolgáltatók részére az erre kijelölt helyiségek közszolgáltatási
szerződés formájában történő határozott idejű használatba adásáról.”
32. §
Záró rendelkezések
(1)A Rendelet 61. §-a kiegészül az 5. számú melléklet: „A polgármesterre és az állandó
bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke”-vel.
(2) A Rendelet kiegészül egy 5. számú melléklettel a jelen rendelet 1. számú melléklet szerinti
tartalommal.
(3) Hatályát veszti a Rendelet 62. § 4. számú függeléke.
(4) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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