Iktató szám: 211/5/2014.
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

Tárgy:

Módosító javaslat a 211/4/2014. számú előterjesztéshez

Előterjesztő:

Dr. Bácskai János polgármester

Készítette:

dr. Enyedi Mária, Jogi és Pályázati Iroda

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

X

normatív
hatósági
egyéb

X

többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban a Rendelet)
módosításáról szóló a Képviselő-testület 301/2014. (XII. 18.) számú határozata alapján
kifüggesztett rendelet-tervezethez (a továbbiakban rendelet-tervezet) a 2015. január 1-e óta
bekövetkezett jogszabályváltozások, valamint a Képviselő-testületi ülésen az az azt megelőző
bizottsági üléseken elhangzottakat figyelembevéve az alábbi módosító javaslatokat teszem:
1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §ának módosulása miatt javaslom, hogy a rendelet-tervezet egészüljön ki egy új 3. §-al
az alábbiak szerint:
„3. §
A R. 4. §-a az alábbiak szerint módosul:
A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:
1. a rendeletalkotás;
2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által
hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;
3. a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása;
4. a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy
más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és
átadása;
5. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a
társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való
csatlakozás, abból történő kiválás;
6. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi
önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
7. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
8. közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása;
9. eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;
10. a bíróságok ülnökeinek megválasztása;
11. állásfoglalás intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti;
12. a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati
eljárással kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés;
13. az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a képviselő
egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén;
14. a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása;
15. területszervezési kezdeményezés;
16. a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogának az állam
vagy más helyi önkormányzat javára történő ingyenes átruházására, ilyen vagyon
ingyenes átvételére vonatkozó döntés;
17. amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.”

2) A költségvetési koncepció készítésének hiánya miatt a rendelet-tervezet egészüljön ki
egy új 4. §-al az alábbiak szerint oly módon, hogy a későbbi 3-8. §-ai automatikusan
átszámozódnak 5-10. §-okká:
„4. §
A R. 6. § (3) bekezdésének a) pontja hatályát veszti.”

3) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §
(1) bekezdésének módosulása miatt javaslom, hogy a rendelet-tervezet eredeti 3. §-a
(átszámozást követően 5. §-a) az alábbiak szerint módosuljon:
„A R. 8. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A Képviselő-testület az alakuló ülését a választás eredményének jogerőssé válását
követő 15 napon belül tartja meg. Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és
vezeti”
4) Biztosítva a bizottság véleményezési jogának garanciáját a rendelet-tervezet 6. § (2)
bekezdése (átszámozás után 8. § (2) bekezdése) az alábbiak szerint módosuljon:
„(2) A R. 15. § (5) és (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(5) Az előterjesztések tartalmának és benyújtásának részletes szabályait polgármesteri
és jegyzői intézkedés szabályozza.
(6) A Képviselő-testület ülésén csak az e rendeletben foglalt szabályoknak valamint az
(5) bekezdés szerinti polgármesteri és jegyzői intézkedéseknek megfelelően elkészített
és benyújtott előterjesztések tárgyalhatók. Az előterjesztések csak az illetékes bizottság
állásfoglalásnak ismeretében tárgyalhatók, kivéve a sürgősségi javaslatot. Az
előterjesztés tárgyalását nem akadályozza, ha a bizottság állásfoglalását azért nem
alakította ki, mert a bizottság elnöke az ülés összehívásáról nem gondoskodott vagy a
bizottság nem volt határozatképes.”
5) A költségvetési koncepció készítésének hiánya miatt a rendelet-tervezet egészüljön ki
egy új 11. §-al az alábbiak szerint oly módon, hogy későbbi eredeti 9-25. §-ok
automatikusan átszámozódnak 12-28.§-okká:
„11. §
A R. 23. § (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul:

d) a napirendhez a képviselők (tanácskozási joggal rendelkezők) két alkalommal 3-3
percben szólhatnak hozzá, a bejelentkezés sorrendjében. A költségvetési
előterjesztések (éves költségvetés, évközi módosítás, zárszámadás) vitája esetén a
tanácskozási joggal rendelkezők további hozzászólásokra is jogosultak alkalmanként
legfeljebb 1 percben,”

6) A képviselők tájékoztatáshoz való jogainak érvényesítésére vonatkozó szabályok
rendezése, valamint a testületi ülésen a személyes megtámadtatásra vonatkozó
hozzászólás jogának biztosítása érdekében a rendelet-tervezet 13. §-ában (átszámozás
után a 16. §-ában) a Rendelet 36. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon:
(1) Az önkormányzati képviselő:
a) a képviselő-testület ülésén - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
módon - kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát;
b) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a
bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban - érdemi választ kell adni;
c) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni,
vagy kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben;
d) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bármely bizottságának
nyilvános vagy zárt ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság
feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé
kell terjeszteni és tárgyalására az önkormányzati képviselőt meg kell hívni.
Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a
polgármesternek, a részönkormányzat testületének, a jegyzőnek - a képviselőtestület
által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését;
e) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet;
f) a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást.
Közérdekű ügyben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre annak
tizenöt napon belül érdemi választ kell adni;
g) a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartam alatt a munkahelyén
felmentést élvez a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselő-testület
téríti meg, melynek alapján az önkormányzati képviselő társadalombiztosítási
ellátásra is jogosult. A képviselő-testület átalányt is megállapíthat;
h) a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságának ülésén a magyar jelnyelvet
vagy az általa választott speciális kommunikációs rendszert használhatja. A magyar
jelnyelv, valamint a választott speciális kommunikációs rendszer használatának
valamennyi költségét az önkormányzat biztosítja;
i) igényelheti a Polgármesteri Hivataltól a képviselői munkájához szükséges
tájékoztatást, ügyviteli közreműködést, közérdekű ügyekben kezdeményezheti a
Polgármesteri Hivatal intézkedését, melyre a Polgármesteri Hivatal 15 napon belül
érdemi intézkedést tesz vagy választ köteles adni. A nem kielégítő válasz esetén a
képviselő a polgármester vagy a jegyző intézkedését igényelheti. Az iratokba az
adatvédelmi szabályok szerint jogosult betekinteni. A Polgármesteri Hivatal vezetői és
köztisztviselői - munkaidő alatt - az önkormányzati ügyben vagy az állampolgárt
érintő közérdekű ügyében eljáró képviselőt soron kívül kötelesek fogadni;
j) megbízatásának időtartamára jogosult a külön rendeletben meghatározott
juttatásokra
k) jogosult – a Képviselő-testület vagy a polgármester megbízása alapján – külföldi
kiküldetésen részt venni.

l) személyes megtámadtatás esetén napirendi pontonként egyszer, 1 perces
időtartamban soron kívül szót kaphat..

7) A rendelet-tervezet 19. § (1) bekezdésében (átszámozást követően 22. § (1)
bekezdésében) a Rendelet 47. § (1) bekezdés f), h) és o) pontjai az alábbiak szerint
módosuljanak illetve a bekezdés egészüljön ki egy új q) ponttal:
„f) pályázat útján határozatlan időre– a jogszabályokban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki;
h) a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint, a jegyző javaslatára kinevezi az
aljegyző(ke)t;
o) a Képviselő-testület elé terjeszti a - vonatkozó jogszabályoknak megfelelő
tartalommal és határidőben – a költségvetési rendeletet és a zárszámadást,
q) az önkormányzati költségvetési szervek tekintetében – törvényben vagy
kormányrendeletben meghatározottak kivételével gyakorolja az irányítási
hatásköröket.”
8) A rendelet-tervezet 20. §-ában (átszámozást követően 23. §-ában) a Rendelet 50. § l)
pontja az alábbiak szerint módosuljon:
„l) elkészíti az önkormányzat gazdasági programtervezetét, a költségvetési és a
kapcsolódó rendeletek tervezeteit, a zárszámadás tervezetét, melyet a polgármester
terjeszt a Képviselő-testület elé;”
9) A rendelet-tervezet 6. számú mellékletének I. e. pontja – a bizottságok költségvetési
rendelet és zárszámadás véleményezésére vonatkozó jogának biztosítása érdekében az
alábbiak szerint módosuljon:
„e. javaslatot tesz a szakterületét érintő költségvetési előirányzatokra, azok
megváltoztatására, véleményezi a költségvetés és azok módosításaira, valamint a
zárszámadásra vonatkozó rendelet-tervezetet,”

10) A rendelet-tervezet 6. számú mellékletének I. f. pontja pontosítás miatt, o. pontja
pedig az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-ának módosulása – a
továbbiakban a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának elfogadása
az irányító szerv vezetőjének, azaz jelen esetben a polgármesternek a hatáskörébe
tartozik - miatt az alábbiak szerint módosul:
„f) önállóan gazdálkodik a bizottság szakterületét érintő feladat ellátására szolgáló
illetve pályázati célú, a költségvetési rendeletben a bizottsághoz rendelt
pénzeszközökkel,
o) a polgármester felkérésére előzetesen véleményezi a feladatköréhez tartozó
költségvetési szervek működésével, tevékenységével kapcsolatos, a polgármester
irányítási hatáskörébe tartozó döntéseket.”
11) A rendelet-tervezet 6. számú mellékletének II.2. a) pontja az alábbiak szerint
módosuljon:

„a) részt vesz a költségvetés előkészítésében, írásban véleményezi a költségvetés
tervezetét,”
12) A rendelet-tervezet 6. számú mellékletének II.3. fd) pontja az alábbiak szerint
módosuljon:
„fd) a szakterületével összefüggő pályázat kiírásáról, elbírálásáról”
13) A rendelet-tervezet 6. számú mellékletének II.4. db) és fa) pontjai az alábbiak szerint
módosuljanak:
„db) a szakterületéhez tartozó támogatások, pályázati források, alapok felhasználását,
fa) a civil szervezetek részére szóló, valamint a szakterületével összefüggő egyéb
pályázat kiírásáról, elbírálásáról.”

14) A rendelet-tervezet 8. számú melléklete az alábbi új 69) ponttal egészüljön ki:
„69) az önkormányzati költségvetési szervek tekintetében – törvényben vagy
kormányrendeletben meghatározottak kivételével gyakorolja az irányítási
hatásköröket.”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti módosító indítványomat megtárgyalni és a
fenti módosított szöveggel a rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 2015. január 26.
Tisztelettel:
Dr. Bácskai János s.k.
polgármester

