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Tisztelt Képviselő-testület!
I.
Javaslat a szervezeti és működési szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet
módosítására
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 43.§ (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló vagy az
azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja
a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt
illetményükről, tiszteletdíjukról.
Az Mötv. 57.§ (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok
feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a
polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és
a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. A bizottság tagjává nem
önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és
kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag
jogaival és kötelezettségeivel.
A fentiek alapján - a képviselő-testület működése és állandó bizottságai vonatkozásában felülvizsgálatra került a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.)
rendelete (a továbbiakban: SZMSZ).
A feladatellátás racionalizálása érdekében javasoljuk a jelenlegi bizottsági struktúra
megváltoztatását. Az új bizottságok megnevezését és feladatait az előterjesztéshez mellékelt
rendelet tervezet tartalmazza. Az új képviselő-testület megválasztott tagjai a választói akaratra
reagálva az önkormányzati működés nyilvánosabbá tétele mellett tettek hitet a kampány
során, így a jelen javaslat az átlátható önkormányzati működést is hivatott biztosítani.
A mellékelt rendelet-tervezet a kisebb jelentőségű pontosítások, a jelenlegi helyzethez való
igazítások, az ismétlődések kiiktatása mellett a következő fontosabb lépéseket tartalmazza:
- megszünteti az önkormányzat által alkotott sürgősségi eljárást, mivel az ülés előtt 3 órával
kiküldött előterjesztéseket nem lehet tisztességesen áttanulmányozni. Ha az ülés előtt 2 nappal
az előterjesztés még nem volt kész, és valóban sürgős ügyről van szó, megtárgyalására 3
napon belül rendkívüli ülést lehet összehívni.
- korlátozza a törvény által túl széleskörűen engedélyezett zárt ülés tartásának a lehetőségét.
Teljesen indokolhatatlan a vagyont érintő pályázatok feltételeinek a megvitatását, valamint a
pályázat elbírálását zárt ülésen megtenni. Megfontolandó lehet még a zárt tárgyalás
lehetőségének teljes eltörlése a vagyoni ügyek esetében.
- korlátozza a törvény által túl széleskörűen engedélyezett titkos szavazás lehetőségét.
Személyeket érintő döntésnél sem lehet ez szinte automatikus, a vagyoni ügyeknél pedig
egyáltalán nem indokolt a használata.
- jelentősen enyhíti a képviselők tájékozódását eddig korlátozó önkormányzati szabályozást.
Az eddigi szabályozás egyrészt hosszadalmas eljáráshoz vezet, másrészt teljesen a
polgármester döntésétől teszi függővé, hogy mikor válaszol, ha egyáltalán megteszi azt.
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A hatályos SZMSZ 31. § (7) bekezdése értelmében a Képviselő-testület különösen indokolt
esetben - minősített többséggel vita nélkül – dönthet úgy is, hogy a rendeletét ugyanazon
napirend keretében tárgyalja és alkotja meg. Javaslom az SZMSZ módosításról szóló
rendelet-tervezetet ugyanazon napirend keretében megtárgyalni és megalkotni, tekintettel
arra, hogy az Mötv. 43.§ (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló vagy az azt
követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendeletét, továbbá az Mötv. 57. § (1) bekezdése szerint a
polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és
a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait.
Fentiek alapján a mellékelt rendelet-módosítási javaslatot teszem, és kérem a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot és a döntési
javaslatot elfogadni szíveskedjen. Az Mötv. 50. §-a alapján a javaslatok elfogadásához
minősített többség szükséges.
II.
Javaslat a bizottsági és részönkormányzati tagok, elnökök megválasztására
Az Mötv. 43.§ (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő
ülésen e törvény szabályai szerint a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a
bizottság vagy bizottságok tagjait.
Az Mötv. 57. § (1) bekezdése alapján a bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is
választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein
megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel.
Az Mötv. 50. §-a alapján a képviselő-testület szervezetének kialakítására és működésének
meghatározására, a törvény által hatáskörébe utalt választásra, kinevezésre, vezetői
megbízásra vonatkozó javaslatok elfogadásához minősített többség szükséges.
Az Mötv. 58. §-a alapján a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület
által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A
bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az
önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a
polgármester. A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester
előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a
bizottságot megszüntetheti. A bizottság elnöke, tagja e megbízatásáról írásban lemondhat. A
lemondásáról szóló nyilatkozatot a polgármester részére kell benyújtani. A megbízatás a
lemondásban meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek
hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A lemondás nem vonható
vissza, továbbá érvényességéhez nem szükséges a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata.
Az Mötv. 62. § (4) bekezdése alapján a részönkormányzat szervezetére, működésére és
tagjaira - az e §-ban foglalt eltérésekkel - a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
A bizottságok és a részönkormányzat tagjainak, elnökeinek személyére legkésőbb a
képviselő-testületi ülésen teszek javaslatot.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 2019. november 21.
Baranyi Krisztina s.k.
polgármester

Határozati javaslat

I.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról szóló
…../2019. (XI. ….) önkormányzati rendeletet ugyanazon napirend keretében tárgyalja és
alkotja meg.
Határidő: 2019. november 25.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Döntési javaslat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
……/2019. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal megalkotja a
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról szóló
…../2019. (XI.….) önkormányzati rendeletét.
Határidő: 2019. november 25.
Felelős: a jegyző a rendelet kihirdetéséért
Mellékletek: 1. rendelet-tervezet
2. indokolás
3. hatásvizsgálati lap
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II.

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról szóló
…../2019. (XI.….) önkormányzati rendelete hatálybalépésének napjától
1.)
a Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökévé
………………-t, tagjaivá
……………..-t,és
……………..-t megválasztja.
2.)

a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnökévé…………-t, tagjaivá
……………..-t,
……………..-t,
……………..-t,
……………..-t,
……………..-t és
……………..-t megválasztja.

3.)
az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnökévé
………………-t, tagjaivá
……………..-t,
……………..-t,
……………..-t,
……………..-t,
……………..-t és
……………..-t megválasztja.
4.)
a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnökévé ………..-t,
tagjaivá
……………..-t,
……………..-t,
……………..-t,
……………..-t,
……………..-t és
……………..-t megválasztja.
5.)

a Gazdasági Bizottság elnökévé …………………t, tagjaivá
……………..-t,
……………..-t,
……………..-t,
……………..-t,
……………..-t és
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……………..-t megválasztja.
6.)
a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnökévé ……….-t,
tagjaivá
……………..-t,
……………..-t,
……………..-t,
……………..-t,
……………..-t,
……………..-t,
……………..-t,és
……………..-t megválasztja.
7.)

a Városgazdálkodási Bizottság elnökévé ……….-t, tagjaivá
……………..-t,
……………..-t,
……………..-t,
……………..-t
……………..-t,és
……………..-t megválasztja.

8.)

a József Attila Városrészi Önkormányzat elnökévé …………, tagjaivá
……………..-t,
……………..-t,
……………..-t
……………..-t,
……………..-t
……………..-t és megválasztja.

Határidő: a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet
módosításáról szóló …../2019. (XI.…) önkormányzati rendelet hatálybalépése
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
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a …./2019. sz. előterjesztés 1. számú melléklete
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2019. (XI.…) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet
módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) 4. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:)
„16. a helyi önkormányzati vagyon tulajdonjogának a Magyarországi helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. §-a szerinti ingyenes
átruházására vagy nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átvételére vonatkozó
döntés.”
2. §
A Rendelet 9. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendes ülések időpontja rendszerint minden hónap második keddje.”
3. §
A Rendelet 11. §-a kiegészül a következő (4) bekezdéssel:
„(4) A közmeghallgatás időpontját legalább 5 nappal megelőzően írásban érkezett, a
Képviselő-testületnek címzett kérdéseket a közmeghallgatáson meg kell válaszolni, és
az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.”
4. §
A Rendelet 12.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület ülései - a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével nyilvánosak. A nyilvános üléseket visszakereshető formában az önkormányzat
honlapján élőben közvetíteni kell.”
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5. §
(1) A Rendelet 13. § (1) bekezdésében a „Városfejlesztési, Városgazdálkodási,
Környezetvédelmi Bizottság elnöke” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési, Innovációs és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke” szöveg lép.
(2) A Rendelet 13. § (2) bekezdésben az „5” szövegrész helyébe a „7” szövegrész lép.
(3) A Rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A rendes ülésre előterjesztést pótlólag legkésőbb az ülést megelőző 5. napon lehet
kiküldeni. A pótlólag kiküldött előterjesztésekről az érintettek külön értesítést nem
kapnak. A pótlólag kiküldött előterjesztéseket az önkormányzat honlapján
haladéktalanul közzé kell tenni.”
(4) A Rendelet 13. § (8) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület üléseire meg kell hívni:)
„l) akiket a polgármester, állandó bizottság, képviselőcsoport vagy a képviselők
egynegyede indokoltnak tart”
6. §
A Rendelet 15. § (1) bekezdés első mondatában a „Jegyző” szövegrész helyébe a
„Polgármester” szöveg lép.
7. §
A Rendelet 16. § (1) és 27. § (2) bekezdésben a „9” szövegrész helyébe a „10” szövegrész
lép.
8. §
A Rendelet 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdésben meghatározott módosító indítványokat az önkormányzat
honlapján haladéktalanul közzé kell tenni.”
9. §
(1) A Rendelet 28. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (6) A titkos szavazás elrendelésére indítványt tehetnek a képviselők, a polgármester
és az alpolgármesterek.
(2) A Rendelet 28. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az (5) bekezdés szerinti esetekben a Képviselő-testület az indítványról minősített
többséggel dönt.”
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10. §
A Rendelet 31. § (15) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzati rendeletet és normatív határozatot a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodája (Bp. IX. ker. Bakáts tér 14.) hirdetőtábláján mint közzétételi
helyszínen ki kell hirdetni, valamint az önkormányzat honlapján meg kell jelentetni az
ülést követő 15 napon belül.”
11. §
A Rendelet 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A nyilvános képviselő-testületi és bizottsági ülés jegyzőkönyvét, nem ügyrendi
vagy titkos szavazásokról készített névszerinti listát, valamint a zárt ülésen hozott
határozatokat - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével – az ülést követő 15 napon belül
a honlapon meg kell jelentetni.”
12. §
A Rendelet 36. § (1) bekezdés f) és i) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[(1) Az önkormányzati képviselő:]
„f) közérdekű ügyben kezdeményezheti a polgármester, a jegyző vagy a Polgármesteri
Hivatal illetékes szakirodája intézkedését, amelyre 15 napon belül érdemi választ kell
adni;
„i) igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli
közreműködést. Az igénylést indokolással ellátva a polgármesterhez, a jegyzőhöz vagy
a Polgármesteri Hivatal illetékes szakirodájához kell írásban eljuttatni. A választ 15
napon belül kell megadni. Az iratokba az önkormányzati képviselő az adatvédelmi és
egyéb szabályok szerint jogosult betekinteni, illetve a jegyzőhöz eljuttatott írásbeli
kérelem alapján a dokumentumról másolatot igényelni.”
13. §
(1) A Rendelet 37. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A frakciók működésének személyi és tárgyi feltételeit a Polgármesteri Hivatal
biztosítja.”
(2) A Rendelet 37. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A frakció megalakulását, megszűnését, valamint a tagjaiban beálló változást 15
napon belül kell a polgármesternek írásban bejelenteni.”
14. §
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A Rendelet 40. § (4a) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A Képviselő-testület állandó bizottságainak elnevezése és tagjainak száma az
alábbi:
a) Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság

3 fő

b) Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

7 fő

c) Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

7 fő

d) Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

7 fő

e) Gazdasági Bizottság

7 fő

f) Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

9 fő

g) Városgazdálkodási Bizottság.”

7 fő
15. §

A Rendelet 42. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A részönkormányzat 7 tagból áll. Tagjai a részönkormányzat területén
megválasztott, nem alpolgármesteri tisztséget betöltő képviselők, illetve a Képviselőtestület által megválasztott, a településrészen élő választópolgárok.”
16. §
(1) A Rendelet 6. számú melléklete az e rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint módosul.
(2) A Rendelet 8. számú melléklete az e rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint módosul.
17. §
(1) E rendelet – a 4. § kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 4. §-a 2020. január 1. napján lép hatályba.
(3) Hatályát veszti a Rendelet 14. §-a és az azt megelőző alcím, 15. § (3) bekezdés f) pontja,
valamint 15. § (6) bekezdésében a „ , kivéve a sürgősségi javaslatot” szövegrész, 17. § (3)
bekezdésében a „vita nélkül dönt a sürgősségi javaslat napirendre vételéről,” szövegrész és
22. § (1) bekezdés d) pontjában a „sürgősségi javaslathoz, valamint” szövegrész.
(4) Hatályát veszti a Rendelet
a) 1. § (4) bekezdése,
b) 6. § (3) bekezdés c) pontjában az „első félévi és” szövegrész, a 6. § (3) bekezdés d)
pontjában a „/félévi” szövegrész,,
c) 9. § (3) bekezdése,
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d) 12. § (2) bekezdés b) pontjában a „továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek
meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor” szövegrész,
e) 28. § (5) bekezdés d) pontja,
f) 33. § (1) és (2) bekezdése,
g) 40. § (5) bekezdése,
h) 1. számú melléklete,
i) 4. számú melléklete,
j) 5. számú melléklete,
k) 7. számú melléklete.

Budapest, 2019. november ….

dr. Dombóvári Csaba

Baranyi Krisztina
polgármester

jegyző

Záradék:
A fenti rendelet 2019. november ….-án kihirdetve.
dr. Dombóvári Csaba
jegyző
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1. melléklet a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet
módosításáról szóló …/2019. (XI. …) önkormányzati rendelethez
1. A Rendelet 6. számú melléklete II. rész 6. pontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„6.) Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
a) véleményezi a kerület és a főváros városrendezési és fejlesztési terveit, koncepcióit,
b) véleményezi azokat a hasznosítási javaslatokat, melyek a kerület fejlesztésével
összefüggnek, illetve érvényesíti ezen döntéseknél a városrendezés sajátos szempontjait,
c) közreműködik a kerület rehabilitációval kapcsolatos feladatainak ellátásában, ennek
keretében véleményezi a hosszú-távú koncepciókat és az éves programokat,
d) közreműködik a kerületi értékvédelmi feladatok ellátásában,
e) véleményezi a kerületi védettség kimondására, illetve megszüntetésére vonatkozó
javaslatokat,
f) véleményezi a helyi védettség alatt álló fa pótlását,
g) véleményezi a beruházási engedélyokirat köteles beruházások terveit,
h) állást foglal zártkörű versenyeztetési eljárás lefolytatásáról, ha a városrendezési
szempontok, a szabályozási terv előírásai alapján ajánlattételre meghatározott ajánlattevő
képes.
i) véleményezi parkoló létesítését
j) figyelemmel kíséri a kerület környezet- és természetvédelmi helyzetét, a környezetvédelmi
előírások érvényesülését,
k) részt vesz a környezetvédelmi koncepció kidolgozásában,
l) beszámol a Környezetvédelmi Alap és a Parkoló Alap felhasználásáról,
m) javaslatot tesz a fapótlásra,
n) állást foglal a kerületi védettség kimondásában, megszüntetésében.
o) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8) Kormány rendelet 30.§ -ában foglaltak alapján dönt a
településfejlesztési koncepció kiválasztott tervezési irányáról és arról, hogy a megalapozó
vizsgálat megfelel a tervezés alapjának,
p) előzetesen véleményezi a közutak forgalmi rendjével kapcsolatos döntéseket.”
2. A Rendelet 6. számú melléklete II. rész a következő 7. ponttal egészül ki:
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„7.) Városgazdálkodási Bizottság
a) véleményezi a nagyméretű
közterületfoglalási kérelmeket,

közterületi

hirdetések

kihelyezésére

vonatkozó

b) véleményezi a FEV-IX. Zrt által az adott évben elidegeníthető ingatlanok körét,
c) véleményezi a közterület elnevezésekre vonatkozó javaslatokat,
d) javaslatot tehet a lakóház-felújítási támogatás mértékének túllépésére,
e) részt vesz a közterület rendjének, használatának meghatározásában,
f) figyelemmel kíséri a kerület közbiztonsági helyzetét,
g) véleményezi a kerület közbiztonsági koncepcióját,
h) előzetesen véleményt nyilvánít
megszüntetéséről, a vezetők kinevezéséről,

rendőrkapitányság,

rendőrőrs

létesítéséről,

i) javaslatot tesz a Ferencvárosi Közterület Felügyelet éves munkatervének elfogadására,
j) véleményezi a Ferencvárosi Közterület Felügyelet éves tevékenységét tartalmazó írásos
beszámolót.”
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2. melléklet a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet
módosításáról szóló …/2019. (XI. …) önkormányzati rendelethez
1. A Rendelet 8. számú melléklete II. rész C. pontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„C. Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság
1) meghatározza a Környezetvédelmi Alapból adható támogatás pályázati feltételeit és eljárási
szabályait (7/1999. (IV.30.) rendelet 5. § (6) bekezdés),
2) dönt a támogatás százalékos mértékének megállapításáról (30/ 2000. (XII. 24.) 4. § (4)
bekezdés),
3) dönt a támogatás mértékének túllépéséről (30/2000. (XII. 24.) 4. § (4) bekezdés),
4) dönt a társasház-felújítási pályázatok elbírálásáról (30/2000. (XII.24.) rendelet 5.§ (1)
bekezdés),
5) hozzájárul a lakóház felújítási támogatás pályázattól eltérő felhasználásához (30/2000.
(XII.24.) rendelet 6.§ (5) bekezdés),
6) dönthet az általa kiemelt beruházásnak minősített felújítási munka két ütemben történő
megvalósíthatóságáról (30/2000. (XII.24.) rendelet 4. § (8) bekezdés),
7) dönt a lakótelepi energiatakarékos felújítási pályázat elbírálásáról (7/2002. (IV.26.)
rendelet 8.§ (3) bekezdés),
8) rangsorolja és előterjeszti a „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására vonatkozó
javaslatokat (25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés),
9) javaslatot tehet a polgármester számára címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításra (4/2015. (II.24.) rend. 21.§ (2) bekezdés),
10) dönt a Parkoló Alap felhasználásáról parkoló létesítésre, a Környezetvédelmi Alap
felhasználásáról környezetvédelemre (6/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 25. §),
11) rangsorolja és előterjeszti a „Ferencváros Schmidt Egon-díja” adományozására vonatkozó
javaslatokat (25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 10/A. § (7) bekezdés).”
2. A Rendelet 8. számú melléklete II. rész a következő G. ponttal egészül ki:
„G. Városgazdálkodási Bizottság
1) dönt a Boráros tér-Ferenc krt.-Üllői út- Könyves Kálmán krt.-Soroksári út páros oldala által
határolt területen kialakított vendéglátó teraszok esetén a kiszolgálás maximális időtartamáról
a 9. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott alternatívák alapján (3/2016. (I.29.)
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés),
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2) dönt a díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó – kivéve a három napot
meg nem haladó, nem rendezvény megtartására, valamint nem vendéglátó terasz kialakítására
irányuló kérelem, illetve a filmforgatási célú – kérelmek, továbbá a pavilonállításra, illetve a
nem önkormányzati megrendelésű, a forgalmi rend megváltoztatásával járó, építési
engedélyhez kötött kivitelezési munkák felvonulási területére vonatkozó kérelmek ügyében
(3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés),
3) dönt a Tompa utcai és a Ráday utcai vendéglátóteraszok következő évi közterülethasználati
engedélyei kiadására vonatkozó pályázati kiírás, illetve ezzel egyidejűleg az elbírálás
szempontjainak jóváhagyásáról (3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés),
4) jóváhagyja a fenyőfa árusításra kijelölt helyeket, a pályázati kiírást, illetve ezzel
egyidejűleg az elbírálás szempontjait (3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 6. § (2)
bekezdés),
5) kérelemre mérsékelheti az 1. a) III. Általános elbírálású közterületek övezeti kategóriában
lévő pavilonok közterület-használati díjtételét - az alkoholárusítás kivételével - a lakossági
igényeket kielégítő kiskereskedelmi tevékenységek esetében legfeljebb annak 80 %-ára
(3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés c) pontja),
6) csökkentheti, illetve elengedheti a Közterület-használati díjat a legfeljebb 3 napos
kulturális, karitatív, sport rendezvények, illetve a kerületi társadalmi szervezetek “non profit”,
rendezvényei esetében (3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés),
7) 50 % feletti mértékben mérsékelheti a közterület használati díjat a közterület-használat
megszüntetése nélkül (3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 15. § (5) bekezdés ab) pontja),
8) dönt legfeljebb 3 hónapra a közterület-használati díj fizetésének szüneteltetéséről ha a
három hónapra fizetendő közterület-használati díj összege meghaladja az 500.000 Ft-ot
(3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 15. § (5) bekezdés bb) pontja),
9) elengedheti a felhalmozott közterület-használati díj tartozást 500.000.- Ft. feletti összeg
esetében (3/2016. (I.29.)önkormányzati rendelet 15. § (6) bekezdés b) pontja),
10) dönt a felhalmozott közterület-használati díjtartozás maximum hat havi részletben történő
megfizetésének engedélyezéséről (3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 15. § (8) bekezdés),
11) dönt közbiztonsági érdekből a közterületről bejárattal rendelkező társasházakkal történő
megállapodást megkötéséről a gépjárműforgalommal nem érintett közterület éjszakára történő
ideiglenes lezárása céljára (3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés),
12) rangsorolja és előterjeszti a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására
vonatkozó javaslatokat (25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (7) bekezdés),
13) elfogadja és módosítja a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési
Szabályzatát (3/2014. (I. 28.) rend. 3.§ (3) bekezdés),
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14) véleményezi a Ferencvárosi Közterület-felügyelet működését és az éves tevékenységét
tartalmazó írásos beszámolóját (3/2014. (I. 28.) rend. 3.§ (5) bekezdés),
15) dönt az üresen álló pavilonok esetében a közterület-használati díj kérelemre legfeljebb 1
évig 20 %-ra történő csökkentéséről (3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés
a) pontja),
16) dönt vendéglátó teraszok esetében településképi, zöldfelület fejlesztési szempontok
figyelembevételével kérelemre főszezonban a közterület-használati díj legfeljebb 20%-os
mértékű csökkentéséről, amennyiben közterület-használat dobogón vagy fix rögzítésű
virágládák között valósul meg (3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 15. § (7) bekezdés),
17) dönt a kaució mértékéről a nem önkormányzat által fenntartott intézmények vagy nem
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok, vagy magánszemélyek, vagy egyéb
szervezetek által szervezett rendezvények esetében (3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet
4.§ (12) bekezdés),
18) dönt a vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitva tartás engedélyezése iránti kérelmek
elbírálásáról (18/2015. (V.26.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés),
19) dönt az állandó éjszakai nyitvatartási engedély visszavonásáról, korlátozásáról, illetve az
éjszakai nyitva tartás megtiltásáról, korlátozásáról (18/2015. (V.26.) önkormányzati rendelet
7. § (1) bekezdés)
20) dönt a kártalanítás mértékének csökkentéséről vagy elengedéséről amennyiben a
csökkentés, vagy elengedés összege meghaladja az 1 millió forintot, de nem haladja meg 5
millió forintot (21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet 13. § (5/b) bekezdés.”
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a …./2019. sz. előterjesztés 2. számú melléklete
Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 43.§ (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló vagy az
azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a
bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt
illetményükről, tiszteletdíjukról.
Az Mötv. 57.§ (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok
feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a
polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és
a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. A bizottság tagjává nem
önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és
kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag
jogaival és kötelezettségeivel.
A fentiek alapján - a képviselő-testület működése és állandó bizottságai vonatkozásában felülvizsgálatra került a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.)
rendelete (a továbbiakban: SZMSZ).
A feladatellátás racionalizálása érdekében javasolt a bizottsági struktúra megváltoztatása,
továbbá az új képviselő-testület megválasztott tagjai a választói akaratra reagálva az
önkormányzati működés nyilvánosabbá tétele mellett tettek hitet, így a jelen rendeletmódosítás az átlátható önkormányzati működést is hivatott biztosítani.

Részletes indokolás
1.§
Az önkormányzati törvény módosított szövege.
2.§
Indokolatlan a rendes ülés napját ilyen részletességgel szabályozni.
3.§
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A közmeghallgatásra időben, előre benyújtott kérdésekre a megalapozott válaszadás
köztelezettségének az előírása.
4.§
A testületi ülések honlapon való követhetőségének előírása.
5.§
A rendes testületi ülések meghívóját az eddigi 5 nap helyett 7 nappal korábban kell kiküldeni.
A pótlólag kiküldött előterjesztéseknek is meg kell jelenniük a honlapon.
6.§
Az előterjesztés tartalmi kontrolja fontosabb, mint a formai, a jegyző törvényességi
észrevételeit az eljárás során bármikor megteheti.
7.§
Az új Képviselő-testület 18 főből áll, a minősített többséghez 10 fő szükséges.
8. §
A módosító indítványokat is haladéktalanul meg kell jelenítetni a honlapon.
9.§
A személyekről szóló szavazás titkosságát is indokolt minősítet többségű döntéshez kötni.
10.§
A rendeletek és normatív határozatok kihirdetésének is meg kell adni a határidejét.
11.§
Módosítandó rendeletben nem szerepelt a jegyzőkönyv honlapon való megjelentetésének
természetes felső időkorlátja.

12.§
A módosítandó rendelet (1) f) pontja az (1) i) pontban ismét szerepel. Az (1) i) pont jelenlegi
szabályozása egyrészt hosszadalmas eljáráshoz vezet, másrészt teljesen a polgármester
döntésétől teszi függővé, hogy mikor válaszol, ha azt egyáltalán megteszi.

13.§
17

A frakciók működésének személyi és tárgyi feltételeit értelemszerűen a Polgármesteri Hivatal
tudja biztosítani. Nemcsak a frakciók megalakulásáról, hanem a változásokról is tájékoztatást
kell adni.

14. §
Az új bizottsági megnevezések átvezetése.
15. §
A részönkormányzat tagjainak megválasztását szabályozza.
Részönkormányzatból kihagyni bármely ott megválasztott képviselőt.

Indokolhatatlan

a

16.§
Az új bizottságok feladatait részletező mellékletek.
17.§
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések.
A testületi ülések honlapon való követhetőségének előírása 2020. január 1. napján lép
hatályba, annak érdekében, hogy kellő idő maradjon a technikai felkészültség biztosítására.
A sürgősségi eljárást meg kell szüntetni, mivel az ülés előtt 3 órával kiküldött
előterjesztéseket nem lehet tisztességesen áttanulmányozni. Ha az ülés előtt 2 nappal az
előterjesztés még nem volt kész, és valóban sürgős ügyről van szó, megtárgyalására 3 napon
belül rendkívüli ülést lehet összehívni.
A zárt ülés és a titkos szavazás lehetőségét vagyoni ügyeknél nem indokolt fenntartani, a
titkos szavazás lehetőségét személyi ügyekben indokolt minősített többségű döntéshez kötni.
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a …./2019. sz. előterjesztés 3. számú melléklete
HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításához
1. Társadalmi hatások
A rendelet módosításnak nincsenek jelentős társadalmi hatásai.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet módosításával az önkormányzat kiadásai nem emelkednek számottevően.
3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi
következménye nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet módosításával az adminisztráció csekély mértékben nő.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet módosításával az érintett szakterületek hangsúlyosabbá válnak.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak,
a pénzügyi feltételeket az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosított.

19

