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  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 
 



 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Demokraták Frakciójának „Szociális és Demokratikus Ferencvárost!” című 

frakcióprogramjának hangsúlyos eleme az átlátható, demokratikus és decentralizált 

önkormányzati működés elérése, melyhez fontos lépés, hogy egy új  Szervezeti és Működési 

Szabályzatot alkossunk.  

Az ellenzéki pártok a választási kampányban és a programjaikban is komoly rendszerkritikus 

álláspontra helyezkedtek. Álláspontunk szerint ezért haladéktalanul meg kell kezdenünk a 

munkát az önkormányzat „alkotmányaként” is emlegetett SZMSZ újragondolásával.  

A Demokraták Farakciója szerint akkor lesz valóban időtálló és kiegyensúlyozott az egyik 

legfontosabb rendeletünk, ha az új SZMSZ javaslatának az elkészülése is egy demokratikus és 

átlátható folyamatban történik.  

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. 

(X. 11.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatot 39. §  (2) b) pontja lehetőséget 

teremet egy javaslat előkészítése céljából ideiglenes bizottság felállítására.  

Ezért javasoljuk -a fenti alapján- egy SZMSZ szerkesztő ideiglenes bizottság felalítását, azzal 

a feladattal, hogy jelenleg hatályos 28/2011. (X. 11.) rendelet helyet tegyen javaslatot egy új 

SZMSZ-re. Az SZMSZ szerkesztő bizottság 9 fős,  melybe a frakciók 2-2 főt delegálnak,  

tagja a Lokálpatrióta Egyesület  képviselője és a bizottság két külsős tagjára a polgármester 

tesz javaslatot.  

A képviselő testület kérje fel a bizottságot, hogy a legdemokratikusabb működési modellek 

megtalálása érdekében tekintse át a demokratikus oldal által vezetett önkormányzatok hasonló 

rendeletit, különös tekintettel a XIII, XIV, XV, XIX, és XX. kerület SZMSZ-eire. 

Racionalizálja és szüntesse meg a párhozamos hatásköröket, továbbá teremtse meg az 

átlátható működést és az állampolgárok szélesebb csoportjainak bevonását a döntésekbe.  

 

Budapest, 2020. július 21.  

Torzsa Sándor s.k. 

önkormányzati képviselő 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

Határozati javaslatok 

Budapest Főváros IX. Kerület, Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, 

hogy  

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2011. (X. 11.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatot 39. §  (2) b) pontja 

alapján felállítja az SZMSZ szerkesztő ideiglenes bizottságot, 9 fővel, azzal a 

feladattal, hogy tegyen javaslatot 28/2011. (X. 11.) rendelet helyébe lépő új SZMSZ-

re és terjessze két fordulóban a képviselőtestület elé. A bizottság az új SZMSZ 

elfogadásával szűnik meg.    

 

Határidő: azonnal; javaslattétel 2021. Január 31., ideiglenes bizottság megszűnése: az új 

SZMSZ elfogadásával egyidőben 

Felelős: polgármester 

 

2. A SZMSZ szerkesztő ideiglenes bizottság tagjai a következőek 

 

Elnök : ………………………………. (Új pólus) 

             ………………………………. (Új pólus) 

             ………………………………. (Polgári frakció) 

             ………………………………. (Polgári frakció) 

             ………………………………. (Demokraták frakció) 

             ………………………………. (Demokraták frakció) 

             Deutsch László………………. (Lokálpatrióták) 

Külsős tag: …………………………. (polgármester ) 

Külsős tag: …………………………. (polgármester ) 

 

A SZMSZ szerkesztő ideiglenes bizottság tagjai ezen bizottsági tagságukból eredően 

külön tiszteletdíjban nem részesülnek. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 



 
 

 

 

3.) A képviselő testület felkéri a bizottságot, hogy a legdemokratikusabb működési modellek 

megtalálása érdekében tekintse át a demokratikus oldal által vezetett önkormányzatok hasonló 

rendeletit, különös tekintettel a XIII, XIV, XV, XIX, és XX. kerület SZMSZ-eire, azokat 

lehetőség szerint vegye figyelembe az új rendelet megalkotásakor, továbbá racionalizálja és 

szüntesse meg a párhozamos hatásköröket, javaslatába teremtse meg az átlátható működést és 

az állampolgárok szélesebb csoportjainak bevonását a döntésekbe.  

 

Határidő: 2021. Január 3, illetve az ideiglenes bizottság megszűnéséig 

Felelős: ideiglenes bizottság elnöke 

 

 

4.)  A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy segítse az SZMSZ szerkesztő ideiglenes 

bizottság működését, a bizottság az 1. határozati  pontban foglalt feladatának ellátása során 

felmerülő előkészítő munkákra feladatot adhat a jegyző számára 

 

Határidő: az ideiglenes bizottság megszűnéséig 

Felelős:  jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Melléklet 

 

 

 


