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Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 34.§-a alapján
a képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely önkormányzati képviselőnek a
javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat választhat. A tanácsnok
felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását.
Jelen előterjesztés keretében teszek javaslatot annak biztosítására, hogy bármely esetben,
egyes önkormányzati feladatok átfogó intézése érdekében lehetőség legyen tanácsnok
megválasztására. A tanácsnok tiszteletdíja megegyezik a helyi önkormányzati képviselők,
bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014.
(XI.28.) számú önkormányzati rendelet 1.§ (5) bekezdésében meghatározott, a bizottsági
elnök tiszteletdíjával.
A rendelet új 10. számú melléklettel egészül ki, meghatározva a tanácsnokok általános
feladatait.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a rendelet módosítás megtárgyalására és elfogadására.

Budapest, 2016. június 10.
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 …../2016. (….. ….) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.
Határidő: 2016. június 16.
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 …../2016. (….. ….) önkormányzati rendeletét
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Jegyző a kifüggesztésért
Mellékletek: 1. rendelet-tervezet
2. indokolás
3. hatásvizsgálati lap

1. számú melléklet
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2016. (……) rendelete a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 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.) rendelet módosításáról az
alábbiakat rendeli el:
1. §
A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet (a továbbiakban a
Rendelet) IX. fejezetének a címe az alábbiak szerint módosul:
„IX. FEJEZET
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TISZTSÉGVISELŐI,
A TANÁCSNOK”
2. §
A Rendelet kiegészül egy új címmel és egy új, 52/A. §-al az alábbiak szerint:
„A tanácsnok
52/A. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely önkormányzati
képviselőnek a javaslatára az önkormányzati képviselők közül minősített többséggel egy vagy
több tanácsnokot választhat.
A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatok
ellátását.
(2) A megválasztott tanácsnok általános feladatkörét a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) A tanácsnok díjazása a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok,
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014. (XI.28.) számú önkormányzati
rendelet 1.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint történik.
(4) A tanácsnoki feladatkör képviselő-testületi megszüntetése esetén a tanácsnoki megbízás is
megszűnik.”
3. §
A Rendelet 3. számú mellékletének az „A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
28/2011. (X.11.) rendelet alapján” felsorolás kiegészül egy új 22/a.) ponttal az alábbiak
szerint:
„22/a.) tanácsnok megválasztása”

4. §

A Rendelet kiegészül egy új 10. számú melléklettel jelen rendelet 1. számú mellékletének
megfelelő tartalommal.

5.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2016. június ….

dr. Bácskai János
polgármester

dr. Szabó József Zoltán
jegyző

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról
szóló …../2016. (……) rendelet 1. számú melléklete
10. számú melléklet
A tanácsnokok általános feladatai
a) figyelemmel kíséri a feladatkörét érintő testületi döntések végrehajtását,
tapasztalatairól tájékoztatja a Képviselő-testületet,
b) az előterjesztő felkérésére véleményezi a feladatköréhez kapcsolódó előterjesztéseket,
c) közreműködik feladatkörében a bizottsági munkában, javaslatot tesz annak
munkatervére,
d) kapcsolatot tart a hivatal feladatköréhez tartozó egységeivel, begyűjti a döntésekhez
szükséges információt.
e) javaslatot tesz feladatkörében a költségvetés pénzügyi kereteire, annak módosítására,

a …./2016. számú előterjesztés 2. számú melléklete
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
1-4. §
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 34.§-a alapján
a képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely önkormányzati képviselőnek a
javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat választhat. A tanácsnok
felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását. A
jogszabályban meghatározott lehetőség biztosítása érdekében kerül sor a rendelet
módosítására.
5. §
Jelen rendelet hatályba lépésének napjáról rendelkezik.

a …./2016. számú előterjesztés 3. számú melléklete
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: a tanácsnok a helyi
önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni
juttatásáról szóló 31/2014. (XI.28.) számú önkormányzati rendelet 1.§ (5) bekezdésében
meghatározott tiszteletdíjra jogosult.
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 a tanácsnoki tiszteletdíj vonatkozásában merül
fe.

