
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

      Iktató szám: 120/2015. 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. május 21-i ülésére 

 
Tárgy:  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 28/2011. (X.11.) sz. rendeletének módosítása  

  
Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:    dr. Bánfi Réka, Jogi és Pályázati Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  VVKB (2015.05.20.) 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet x  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  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 Belügyminisztérium 2015-ben EU-s források igénybevételével a kerületek számára 

pénzügyi és szakmai támogatást nyújt a stratégiai tervezési feladatokhoz a „Fenntartható 

településfejlesztés a kis-, és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák 

kidolgozása ” című projekt keretében.  

Ennek részeként - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Korm. 

rendelet) foglaltak figyelembevételével - készül el Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros  

Önkormányzata településfejlesztési koncepciója (Koncepció) és integrált 

településfejlesztési stratégiája (ITS).  
 

A Képviselő-testület a 66/2015. (II.19.) számú döntésével egyetértett a dokumentumok 

elkészítésével, ezzel egyidejűleg felkérte a Polgármester Urat, hogy az integrált 

településfejlesztési stratégia előkészítésének helyzetéről szóló tájékoztatást, és a 

településfejlesztési koncepció fejlesztési irányáról és a megalapozó vizsgálatáról szóló döntést 

terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

A Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdése alapján az önkormányzat dönt a településfejlesztési 

koncepció kiválasztott fejlesztési irányáról és arról, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a 

koncepció tervezése alapjának.  

 

A tervezési folyamat első lépéseként elkészült a megalapozó vizsgálat, valamint 

meghatározásra kerültek a koncepció és az ITS előzetes fejlesztési irányai. (melléklet) A 

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a 2015. május 07-i 

rendkívüli ülésén megtárgyalta ezen dokumentumokat és egyetértett a településfejlesztési 

koncepció kiválasztott fejlesztési irányával, valamint azzal, hogy a megalapozó vizsgálat 

megfelel a koncepció tervezése alapjának.  

 

A fejlesztési irányok megfogalmazása tartalmaz annyi rugalmasságot, hogy a részletes 

elemzések hatására adott esetben egy-egy irány finomhangolására lehetőség legyen, ezért a 

bizottsági ülésen elhangzottakat figyelembe véve azonban fenti dokumentumok pontosításra 

kerülnek. Ezen munka jelenleg még folyamatban van, így a Képviselő-testület a mai ülésén 

nem tud döntést hozni a kérdésben.  

 

A településfejlesztési koncepciót döntéshozatal céljából legkésőbb 2015 szeptemberéig a 

Képviselő-testület elé kell terjeszteni. Ahhoz, hogy a  koncepció jogszabályban rögzített 

egyeztetését is meg lehessen kezdeni szükség van a fent hivatkozott „köztes döntésre”. Annak 

érdekében, hogy  a fenti határidőn belül a koncepció jóváhagyásra kerülhessen javasolom, 

hogy a „köztes döntés” meghozatalára vonatkozó döntési hatáskört a Képviselő-testület 

ruházza át a szakmailag illetékes Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Bizottságra.  

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

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

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi a kerület és 

a főváros városrendezési és fejlesztési terveit, koncepcióit.  

 

Fentiek alapján a mellékelt rendelet-módosítási javaslatot teszem.  



 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot, valamint a döntési javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 
Budapest, 2015. május 15. 

 

 

         dr. Bácskai János s.k. 

               polgármester 

 

 

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.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló …../2015. (….. ….) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja. 

Határidő: 2015. május 21. 

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 …../2015. (….. ….) önkormányzati rendeletét 

 

Határidő: 3 nap 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

     Jegyző a kifüggesztésért 

 

Mellékletek:    1. rendelet-tervezet általános és részletes indokolással 

2. hatásvizsgálati lap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2015. (……) rendelete a  

 Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról 

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 

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

módosításáról az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § 
 (1) A R. 6. számú mellékletének „II. Egyes bizottságok állandó feladatai” címszó alatt 

szereplő „6. Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság” pontja az 

alábbi új z) ponttal egészül ki: 

  „ z) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8) Kormány rendelet 30.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján dönt a 

településfejlesztési koncepció kiválasztott tervezési irányáról és arról, hogy a megalapozó 

vizsgálat megfelel a tervezés alapjának” 

2. § 

E rendelet 2015. május 25-én lép hatályba. 

 

Budapest, 2015. május 15. 

 dr. Bácskai János      dr. Szabó József Zoltán 

    polgármester      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Általános indokolás 

 

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének d) pontja alapján a helyi 

önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza 

szervezeti és működési rendjét. A javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2011. 

(X.11.) sz. rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) módosítására irányul.  

 

Részletes indokolás 

 

1. § 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8) Kormány rendelet 30.§ (4) bekezdésében foglaltak értelmében az 

önkormányzat dönt a településfejlesztési koncepció kiválasztott tervezési irányáról és arról, 

hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának. A koncepcióval kapcsolatos 

köztes döntés meghozatalának egyszerűsítése érdekében szükséges a hatáskör átruházása.  

 

2. § 

Jelen rendelet hatályba lépésének napjáról rendelkezik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. számú melléklet 
HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 

módosításához 

 

1. Társadalmi hatások 

A rendeletnek társadalmi hatása nincs. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása nincs.  

3. Környezeti hatások 

A rendelet végrehajtásának környezeti hatása nincs. 

4. Egészségügyi követelmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak alapján a Hivatal adminisztrációs terhei nem változnak. 

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. 

 

 


