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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 53. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a működésének részletes
szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.
Az Mötv. 42.§ 4. pontja korábban azt tartalmazta, hogy a képviselő-testület hatásköréből nem
ruházható át a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy
más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, államháztartáson kívüli forrás átvétele,
átadása.
Tekintettel arra, hogy a gyakorlati életben a fenti szabályozás azt jelentette, hogy összegtől,
személytől illetve az adott költségvetési sor felhasználására felhatalmazott bizottság
döntésétől függetlenül minden támogatásról kizárólag a képviselő-testület dönthetett.
A 2013. évi LXXXV. törvény 1.§-a - a gyakorlati élet megkönnyítése érdekében - a fenti
rendelkezésből kiveszi az át nem ruházható hatáskörök közül az államháztartáson kívüli forrás
átadását, átvételét, és rendeletben szabályozandó feladatként határozza meg.
Ugyanakkor a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utalja – a korábbi
szabályozásnak is megfelelően - az alapítványi forrás átvételét és átadását.
A jogszabályi változás következtében indokolt a szervezeti és működési szabályzatról szóló
28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítása.
A fentieken túlmenően még szükséges az Mötv. előírásainak megfelelően a bizottságok
jegyzőkönyveinek aláírására vonatkozó szabályozás átvezetése, valamint az önkormányzati
telephely irányítószámának pontosítása.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és
a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Budapest, 2013. szeptember 26.
Dr. Bácskai János s.k.
polgármester

2

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló …../2013. (….. ….) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.
Határidő: 2013. október 3.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Döntési javaslat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja
a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló …../2013. (….. ….) önkormányzati rendeletét
Határidő: 15 nap
Felelős: a jegyző a rendelet kihirdetéséért
Mellékletek: 1. rendelet-tervezet
2. indokolás
3. hatásvizsgálati lap
4. kéthasábos változat
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Előterjesztés 1. számú melléklete

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. §
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §
(2/A) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2/A) Az Önkormányzat telephelye:
1093 Budapest, IX. kerület Lónyay u. 19. fsz. II.”
2. §
A Rendelet 4. § d.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„d.) a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele, átadása;”
3. §
A Rendelet 41. § (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(11) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyre a Képviselő-testület ülésének
jegyzőkönyvére vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. A
jegyzőkönyvben bármely tag kérelmére a kisebbségi véleményt is rögzíteni kell. A bizottság
jegyzőkönyvét a bizottság elnöke és egy tagja írja alá az ülést követő 7 napon belül.”
4. §
A Rendelet 47. § (3) bekezdése kiegészül egy új t.) ponttal az alábbiak szerint:
„t.) dönt a mindenkor hatályos költségvetési rendeletben erre a célra elkülönített összeg
erejéig támogatási szerződések megkötéséről.”
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5. §
A Rendelet 6. számú mellékletének II. pontjának „Minden Bizottság” cím alatti 1.) pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.) dönt a mindenkor hatályos költségvetési rendelet szerint a bizottság döntési hatáskörébe
tartozó kiadási előirányzatok, pénzügyi keretek felhasználásáról, átcsoportosításáról,
pályázatok kiírásáról és elbírálásáról,”
6. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest 2013. október

Dr. Bácskai János
polgármester

Dr. Nagy Hajnalka
jegyző
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Előterjesztés 2. számú melléklete
INDOKOLÁS
1. §-hoz: A telephely irányítószáma pontosítása szükséges.
2. §-hoz: A módosítás indoka az Mötv. módosítása.
3. §-hoz: A módosítás indoka az Mötv. rendelkezései szerinti szabályozás szükségessége.
4. §-hoz: A módosítás az Mötv. rendelkezéseinek módosulása miatt szükséges.
5. §-hoz: A módosítás az Mötv. rendelkezéseinek módosulása miatt szükséges.
Előterjesztés 3. számú melléklete
HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról és rendjéről szóló 28/2011.(X. 11.) önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi hatások
A rendeletnek nincs jelentős társadalmi hatása.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletnek nincs gazdasági és költségvetési hatása.
3. Környezeti hatások
A rendeletnek nincs környezetre gyakorolt hatása.
4. Egészségügyi követelmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak az adminisztrációs terheket csökkentik
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek rendelkezésre
állnak, a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi kiadása, követelménye az önkormányzat
szempontjából nincs.
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Előterjesztés 4. számú melléklete

Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.)
önkormányzati rendelete
(hatályos rendelkezések)

…./2013. (…..) önkormányzati rendelet a
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(módosítani javasolt rendelkezések)

1. §
(2/A) Az önkormányzat telephelye:
1092 Budapest, IX. kerület Lónyay u. 19.
fsz. II.

1. §
(2/A) Az Önkormányzat telephelye:
1093 Budapest, IX. kerület Lónyay u. 19.
fsz. II.

4. §
d.) a gazdasági program, a hitelfelvétel, a
kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy
más
adósságot
keletkeztető
kötelezettségvállalás,
államháztartáson
kívüli forrás átvétele, átadása;

4. §
d.) a gazdasági program, a hitelfelvétel, a
kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy
más
adósságot
keletkeztető
kötelezettségvállalás, alapítványi forrás
átvétele, átadása;

41. §
(11) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell
készíteni, amelyre a Képviselő-testület
vonatkozó
ülésének
jegyzőkönyvére
rendelkezéseket
kell
értelemszerűen
alkalmazni. A jegyzőkönyvben bármely tag
kérelmére a kisebbségi véleményt is
rögzíteni kell. A bizottság jegyzőkönyvét az
elnök írja alá az ülést követő 7 napon belül.

41. §
(11) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell
készíteni, amelyre a Képviselő-testület
vonatkozó
ülésének
jegyzőkönyvére
rendelkezéseket
kell
értelemszerűen
alkalmazni. A jegyzőkönyvben bármely tag
kérelmére a kisebbségi véleményt is
rögzíteni kell. A bizottság jegyzőkönyvét a
bizottság elnöke és egy tagja írja alá az ülést
követő 7 napon belül.
47. §.
(3) t.) dönt a mindenkor hatályos
költségvetési rendeletben erre a célra
elkülönített összeg erejéig támogatási
szerződések megkötéséről.

1.) dönt a költségvetési rendelet szerint a
bizottság döntési hatáskörébe tartozó
kiadási előirányzatok, pénzügyi
keretek
felhasználásáról,
átcsoportosításáról,
pályázatok
kiírásáról és elbírálásáról,

1.) dönt
a
mindenkor
hatályos
költségvetési rendelet szerint a
bizottság döntési hatáskörébe tartozó
kiadási előirányzatok, pénzügyi
keretek
felhasználásáról,
átcsoportosításáról,
pályázatok
kiírásáról és elbírálásáról,
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