
 

 

    Iktató szám: 230/2019. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. december 12-i ülésére 

 

 

Tárgy:  Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének egyes 

önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …../2019. 

(……) önkormányzati rendeletének megalkotására (egy 

fordulóban) 

  

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 

 

Készítette:   Jogi és Pályázati Iroda, Jogi Csoport 

 

Előzetesen tárgyalja:  valamennyi bizottság 

 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 

 

  Rendelet x  

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 

 

A döntéshez egyszerű   

minősített x 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 Képviselő-testület! 

A 2019. november 25-i képviselő-testületi ülésen megalkotásra került Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról szóló 21/2019. (XI.28.) 

önkormányzati rendelete, mely 2019. november 29. napján hatályba lépett.  

A hatályba lépett SZMSZ módosítással létrejöttek az új bizottságok, és meghatározásra 

kerültek azok feladatai is.  

E fenti módosítás szükségessé tette a hatályban lévő önkormányzati rendeletek 

felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az önkormányzati rendeletekben átvezetésre 

kerüljenek az új bizottsági elnevezések és azok feladat– és hatáskörei. 

Az említett felülvizsgálat megtörtént, melynek eredményeként az előterjesztéshez mellékelt 

rendelettervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 

A mellékelt rendelettervezet az előbb említett módosításokon kívül az alábbiakat tartalmazza 

még: 

- Tekintettel arra, hogy a képviselő-testületi SZMSZ közmeghallgatások számára 

vonatkozó rendelkezése 2019. november 29. napjával módosult, így javaslom az 

SZMSZ 11.§ (1) bekezdését úgy módosítani, hogy a Képviselő-testület „a 2020. évtől 

kezdődően” évente legalább háromszor előre meghirdetett közmeghallgatást tart. 

- Indokoltnak látom a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az iparosított 

technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási 

rendszeréről szóló 7/2002. (IV.26.) rendeletét hatályon kívül helyezni, mert annak 

tárgyát már magasabb szintű jogszabály, a lakáscélú állami támogatásokról szóló 

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet szabályozza, a hatályon kívül helyezendő rendelet 

bevezető részében hivatkozott jogszabályhelyek is hatályon kívül lettek helyezve 

időközben, továbbá Önkormányzatunknál a lakóházak felújítási támogatására irányuló 

pályázatot a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000.(XII.24.) rendelet 

szabályozza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozati és döntési javaslatot 

megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Budapest, 2019. december 5. 

 

        Baranyi Krisztina s.k. 

               polgármester 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének egyes 

önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …../2019. (XII. ….) önkormányzati rendeletét 

ugyanazon napirend keretében tárgyalja és alkotja meg. 
 

Határidő: 2019. december 12.  

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

……/2019. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal megalkotja Budapest 

Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének egyes önkormányzati 

rendeletek módosításáról szóló …../2019. (XII. ….) önkormányzati rendeletét. 

 

Határidő: 2019. december 12. 

Felelős: a jegyző a rendelet kihirdetéséért  

 

Mellékletek:   1. rendelet-tervezet 

  2. indokolás 

3. hatásvizsgálati lap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…./2019. sz. előterjesztés 1. számú melléklete 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2019. (XII…..) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek 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 a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

(1) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete (a továbbiakban: 

SZMSZ) 6. számú mellékletének II. 1. pontjában a „Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és 

Összeférhetetlenségi Bizottság” szövegrész helyébe a „Házbizottság” szövegrész lép. 

(2) Az SZMSZ 6. számú mellékletének II. 5. pontjában a „Gazdasági Bizottság” 

szövegrész helyébe a „Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság” szövegrész lép. 

(3) Az SZMSZ 8. számú mellékletének II. B. pontjában a „Gazdasági Bizottság” 

szövegrész helyébe a „Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság” szövegrész lép. 

(4) Az SZMSZ 8. számú mellékletének II. F. pontjában a „Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési 

és Összeférhetetlenségi Bizottság” szövegrész helyébe a „Házbizottság” szövegrész lép. 

(5) Az SZMSZ 11.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-testület a 2020. évtől kezdődően évente legalább háromszor előre 

meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt 

szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek. Az 

elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb 15 napon belül választ 

kell adni.”  

2.§ 

 

(1) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati építési 

beruházások előkészítésének, jóváhagyásának, lebonyolításának rendjéről szóló 37/2004. (XI. 

17.) rendelete (a továbbiakban: Ber. rend.) 3. § (3) bekezdésében a „Gazdasági Bizottság” 

szövegrész helyébe „Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság” szövegrész lép. 

(2) A Ber. rend. 4. § (4) bekezdésében a „Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész lép. 

(3) A Ber. rend. 9. § (5) bekezdésében a „Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe 

„Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság” szövegrész lép. 

 

 

 



3.§ 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól szóló 

29/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésében a „szociális és oktatási” 

szövegrész helyébe a „szociális” szövegrész lép. 

 

4.§ 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 

emléktábla-állítás rendjéről szóló 12/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 4. § (4) 

bekezdésében a „Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság” szövegrész helyébe a 

„Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság” szövegrész, a „Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési, 

Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész lép. 

 

5.§ 

 

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakóház-felújítási támogatásról szóló 

30/2000.(XII.24.) rendelete (a továbbiakban: Lakóház-felújítási rend.) 4. § (4) és (8) 

bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (5) bekezdésében a „Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési, 

Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész lép. 

 

6.§ 

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról és természetbeni 

juttatásáról szóló 31/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésében a 

„Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság” szövegrész helyébe a 

„Házbizottság” szövegrész lép. 

 

7.§ 

 

(1) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kitünt.rend.) 3. § (6) bekezdésében, 10/A. § (7) 

bekezdésében a „Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság” 

szövegrész helyébe a „Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság” 

szövegrész lép. 

(2) A Kitünt.rend. 4. § (7) bekezdésében, 5. § (7) bekezdésében, 6. § (7) bekezdésében, 

10. § (7) bekezdésében a „Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága” szövegrész helyébe az 

„Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság” szövegrész lép. 



(3) A Kitünt.rend. 8. § (7) bekezdésében, 10/B. § (7) bekezdésében a „Kulturális, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága” szövegrész helyébe a „Kulturális, Oktatási, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság” szövegrész lép. 

(4) A Kitünt.rend. 9. § (7) bekezdésében a „Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Városgazdálkodási Bizottság” 

szövegrész lép. 

 

8.§ 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete 25. § 

- ában a „Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra” szövegrész 

helyébe a „Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságra” szövegrész lép. 

 

9.§ 

 

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencvárosi Környezetvédelmi Alap 

létrehozásáról szóló 7/1999.(IV.30.) sz. rendelete 5. § (1)-(2) és (6) bekezdésében a 

„Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a 

„Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész lép. 

10.§ 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 8/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete 5. § 

(4) bekezdésében a „Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság” szövegrész helyébe a 

„Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság” szövegrész lép. 

 

11.§ 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 

használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésében, 

3. § (1) bekezdésében, 4. § (2), (9), (19) és (21) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 6. § (1)-

(2) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, 15. § (1), (5), (6), (7) és (8) bekezdésében, 17. § (1) 

bekezdésében a „Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság” 

szövegrész helyébe a „Városgazdálkodási Bizottság” szövegrész lép.  

 

12.§ 

 

(1) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek 

bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) 

rendelete (a továbbiakban: Lakásrendelet) 2. § (3) és (5) bekezdésében, 4. § (3)-(4), (5a), (6), 

(8) bekezdésében, 9. § (1) bekezdés d) pontjában, 9. § (5), (6), (7), (10) bekezdésében, 9/A. § 



(1) és (3) bekezdésében, 11. § (1a), (1b) és (2a) bekezdésében, 13. § (6) bekezdésében, 14. § 

(5) bekezdésében, 19. § (5)-(6) bekezdésében, 19/A. § (2), (7) és (9) bekezdésében, 20. § (1b), 

(1e) bekezdésében, 20. § (6) bekezdésében, 21. § (1)-(2) bekezdésében, 22/A. § (2) 

bekezdésében, 24. § (3) bekezdésében, 26. § (1b), (2) és (5)-(6) bekezdésében, 28. § (3)-(4) 

bekezdésében, 31. § (2)-(3) bekezdésében, 32. § (2) bekezdésében, 33. § (1) és (7) 

bekezdésében, 33/B. § (1)-(4) bekezdésében, 34. § (3) bekezdésében a „Gazdasági Bizottság” 

szövegrész helyébe „Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság” szövegrész lép. 

(2) A Lakásrendelet 4. § (2) bekezdésében a „Gazdasági Bizottságra” szövegrész helyébe 

a „Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságra” szövegrész, az „Egészségügyi Szociális és Sport 

Bizottságára” szövegrész helyébe az „Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil 

Bizottságra” szövegrész lép. 

(3) A Lakásrendelet 4. § (5), (5b) bekezdésében az „Egészségügyi Szociális és Sport 

Bizottság” szövegrész helyébe az „Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság” 

szövegrész, a „Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Közbeszerzési 

Bizottság” szövegrész lép. 

(4) A Lakásrendelet 9. § (1) bekezdés e) pontjában „az Egészségügyi, Szociális és Sport 

Bizottság” szövegrész helyébe az „Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság” 

szövegrész lép. 

(5) A Lakásrendelet 20. § (1a) bekezdésében a „Gazdasági Bizottságra” szövegrész 

helyébe a „Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságra” szövegrész, a „Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottságra” szövegrész helyébe a „Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottságra” szövegrész lép. 

(6) A Lakásrendelet 20. § (1d) bekezdésében, a 33/A. § (2)-(4) bekezdésében a 

„Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság” szövegrész helyébe a „Kulturális, 

Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság” szövegrész lép. 

(7) A Lakásrendelet 26. § (1a) bekezdésében a „Gazdasági Bizottságra” szövegrész 

helyébe a „Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságra” szövegrész lép. 

 

13.§ 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli 

és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati 

rendelete 38. § (5) bekezdésében, 40. § (1) és (4)-(5) bekezdésében „az Egészségügyi, 

Szociális és Sport Bizottság” szövegrész helyébe az „Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági 

és Civil Bizottság” szövegrész lép.  

 

14.§ 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

településkép védelméről szóló 35/2017. (XII.22.) rendelete 56. § (2) bekezdésében a 

„Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a 

„Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész lép. 

 

 



15.§ 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 14/2017. (V.30.) önkormányzati 

rendelete 5. § (1) bekezdésében a „Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Bizottság” szövegrész helyébe a „Városgazdálkodási Bizottság” szövegrész lép. 

 

16.§ 

 

(1) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak 

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. 

(VI.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 10. § (8) bekezdésében, 

11. § (1) bekezdés b) pontjában, 11. § (4) bekezdés b) pontjában, 14. § (1) bekezdés b) 

pontjában, 14. § (6) bekezdés b) pontjában, 15. § (1) bekezdés b) pontjában, 15. § (4) 

bekezdés b) pontjában, 17. § (5) bekezdés b) pontjában a „Gazdasági Bizottság” szövegrész 

helyébe a „Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság” szövegrész lép. 

(2) A Vagyonrendelet 13. § (5b) bekezdés b) pontjában a „Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Városgazdálkodási 

Bizottság” szövegrész lép. 

(3) A Vagyonrendelet 20/F.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) Az ajánlatok bontására meghívást kapnak az ajánlattevők, a Városfejlesztési, Innovációs 

és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke, a Gazdasági és 

Közbeszerzési Bizottság elnöke, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke és a Főépítész.” 

(4) A Vagyonrendelet 20/I. § (1) bekezdésében a „Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész lép. 

 

17.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának 

támogatási rendszeréről szóló 7/2002. (IV.26.) rendelete. 

Budapest, 2019. december …. 

 

  Baranyi Krisztina    dr. Dombóvári Csaba 

     polgármester     jegyző 

 

Záradék: 

A fenti rendelet 2019. december ….-án kihirdetve. 

        dr. Dombóvári Csaba 

         jegyző  
 



…./2019. sz. előterjesztés 2. számú melléklete 

Általános indokolás 

A 2019. november 25-i képviselő-testületi ülésen megalkotásra került a Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról szóló 21/2019. (XI.28.) 

önkormányzati rendelete, mely 2019. november 29. napján hatályba lépett.  

A hatályba lépett SZMSZ módosítással létrejöttek az új szakbizottságok, és meghatározásra 

kerültek azok feladatai is.  

E fenti módosítás szükségessé tette a hatályban lévő önkormányzati rendeletek 

felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az önkormányzati rendeletekben átvezetésre 

kerüljenek az új bizottsági elnevezések és azok feladat –és hatáskörei. 

Részletes indokolás 

 

1.§  

 

(1)-(4) Az új bizottsági elnevezések, valamint azok feladat-és hatásköreinek átvezetése a 

hatályos önkormányzati rendeletekben. 

(5) Tekintettel arra, hogy a képviselő-testületi SZMSZ közmeghallgatások számára vonatkozó 

rendelkezése 2019. november 29. napjával úgy módosult, hogy a Képviselő-testület évente 

legalább háromszor előre meghirdetett közmeghallgatást tart, indokolt az SZMSZ 11.§ (1) 

bekezdését úgy módosítani, hogy a Képviselő-testület „a 2020. évtől kezdődően” évente 

legalább háromszor előre meghirdetett közmeghallgatást tart. 

 

2.§ -16.§ 

 

Az új bizottsági elnevezések, valamint azok feladat-és hatásköreinek átvezetése a hatályos 

önkormányzati rendeletekben. 

17.§ 

 

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések.  

 

Indokolt a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az iparosított technológiával 

épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről szóló 7/2002. 

(IV.26.) rendeletének hatályon kívül helyezése, mert annak tárgyát már magasabb szintű 

jogszabály, a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 

szabályozza, a hatályon kívül helyezendő rendelet bevezető részében hivatkozott 

jogszabályhelyek is hatályon kívül lettek helyezve időközben, továbbá Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzatánál a lakóházak felújítási támogatására irányuló 

pályázatot a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000.(XII.24.) rendelet szabályozza. 

 

 

 

 



 

…./2019. sz. előterjesztés 3. számú melléklete 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 

…./2019. (XII…..) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

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 2019. november 25-i képviselő-testületi ülésen megalkotásra került a Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról szóló 21/2019. (XI.28.) 

önkormányzati rendelete, mely 2019. november 29. napján hatályba lépett.  

A hatályba lépett SZMSZ módosítással létrejöttek az új szakbizottságok, és meghatározásra 

kerültek azok feladatai is.  

E fenti módosítás szükségessé tette a hatályban lévő önkormányzati rendeletek 

felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az önkormányzati rendeletekben átvezetésre 

kerüljenek az új bizottsági elnevezések és azok feladat –és hatáskörei. 

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 rendelkezésre 

állnak, a pénzügyi feltételeket az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosított.    
 


