
 

       Iktató szám: 211/2014. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. december 18-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. Németh Zsanett, Jogi és Pályázati Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  valamennyi bizottság 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka 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! 

 

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. 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti 

és működési szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) sz. rendeletének (SZMSZ) módosítására az 

alábbiakban teszek javaslatot. 

 

A módosítás tartalma: 

 

1) Az SZMSZ szövegének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.) előírásaival való összhangjának megteremtése.  

 

2)  A 2014. évi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választásokat követő 

személyi és szervezeti, valamint hatásköri változások átvezetése. 

 

 Ez alapján hatályon kívül helyezésre javasoljuk a „tanácsnokokra”, valamint a 

kerületi küldöttekre vonatkozó rendelkezéseket. Jelenleg nem indokolt a 

tanácsnoki feladatkör rendeleti szintű szabályozása. A polgármester tagja a 

Fővárosi Közgyűlésnek, így külön kerületi küldött megválasztására nincs 

szükség. 

 Aktualizálásra került a hatáskörök jegyzéke, valamint valamennyi melléklet. 

 

3) Technikai módosítás a szabályozás pontosítása érdekében. 

 Az SZMSZ a módosítást követően függeléket nem, kizárólag mellékleteket 

tartalmaz majd. Az „új” mellékletek tartalma felülvizsgálatra került. 

 

 

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, 2014. december 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 …../2014. (….. ….) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja. 

Határidő: 2014. december 18. 

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 …../2014. (….. ….) önkormányzati rendeletét 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős:  Polgármester 

 

Mellékletek:    1. rendelet-tervezet 

2. kéthasábos változat a normaszövegre vonatkozóan 

3. hatásvizsgálati lap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (……) 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. § 

 

A R. 1. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A Képviselő-testület tagjainak száma: 17 fő. A Képviselő-testület tagjainak és 

tisztségviselőinek névjegyzékét az 1.  számú melléklet tartalmazza. 

 

2. § 

(1) A R. 3. § (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(1) A Képviselő-testület ellátja a jogszabályokban meghatározott kötelező és a (2) bekezdés 

szerinti önként vállalt feladatait. 

(2) A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - 

önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal 

más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat 

mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek 

megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és 

hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön 

források terhére lehetséges. Az önként vállalt feladatok jegyzékét a 2. számú melléklet 

tartalmazza. 

(2) A R. 3. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(4) A Képviselő-testület - törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a 

polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására 

ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az 

átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 

(3) A 3. § (5) – (6) bekezdése hatályát veszti. 



 

3. § 

A R. 8. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A Képviselő-testület az alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg. Az 

alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti. 

 

4. § 

A R. 13. § (8) bekezdésének h) pontja, valamint a (9) bekezdésének a) pontja hatályát veszti. 

 

5. § 

A R. 14. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A sürgősségi javaslatot a jegyző részére, írásban kell leadni, ahol az átvitel időpontját a 

sürgősségi indítványra rá kell vezetni. 

 

6. § 

(1) A R. 15. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Az előterjesztéseket legkésőbb az ülést megelőző 8. napon 12.00 óráig írásban kell benyújtani 

a Jegyző részére. A határidőn túl leadott előterjesztések a Polgármester és a Jegyző együttes 

engedélyét követően vehetők napirendre. 

(2) A R. 15. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A Képviselő-testület ülésén csak az e rendeletben foglalt szabályoknak valamint az (5) 

bekezdés szerinti polgármesteri és jegyzői intézkedéseknek megfelelően elkészített és 

benyújtott előterjesztések tárgyalhatók. 

 

7. § 

A R. 21. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Az interpellációt az ülés napját megelőzően legalább 5 (öt) munkanappal a Polgármester 

részére kell írásban személyesen vagy elektronikus úton benyújtani. A határidő elmulasztása 

esetén az interpellációt a Képviselő-testület – a válaszadó döntésének megfelelően – az adott 

vagy a következő ülésén tárgyalja meg. 

 



8.§ 

A R. 22. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Az (1) bekezdés a) pontja szerinti módosító indítványokat legkésőbb az ülést megelőző 2. 

napon ki kell küldeni, a b) és c) pontok szerinti módosító indítványokat az ülést megkezdését 

megelőzően ki kell osztani. 

 

9. § 

A R. 27. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Minősített többséget igénylő döntés esetén a javaslat elfogadásához a megválasztott 

képviselők több, mint felének, 9 főnek az igen szavazata szükséges. a minősített szavazati 

többséget igénylő döntések jegyzékét a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

10. § 

(1) A R. 31. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A Képviselő-testület önkormányzati hatósági határozatot hoz az önkormányzati hatósági 

ügyben. 

(2) A R. 31. § (15) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Az önkormányzati rendelet és a normatív határozatot  4. számú melléklet szerinti közzétételi 

helyszíneken kifüggesztéssel kell kihirdetni, valamint meg kell jelentetni az önkormányzat 

honlapján. 

 

11. § 

A R.  32. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. A 

jegyzőkönyv közokirat, amelynek elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A zárt ülésről külön 

jegyzőkönyvet kell készíteni. 

12. § 

A R.  35. §-a az alábbiak szerint módosul: 

(1) A helyi önkormányzati képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával 

keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. 

(2) Az önkormányzati képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a 

választóinak az érdekeit. Az önkormányzati képviselők jogai és kötelességei azonosak. 



 

13. §  

 

A R. 36. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

(1) Az önkormányzati képviselő: 

a) a képviselő-testület ülésén - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon - 

kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát; 

b) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság 

elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb 

harminc napon belül írásban - érdemi választ kell adni; 

c) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, vagy 

kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben; 

d) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bármely bizottságának nyilvános vagy 

zárt ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy 

megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására az 

önkormányzati képviselőt meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja 

felül bizottságának, a polgármesternek, a részönkormányzat testületének, a jegyzőnek - a 

képviselőtestület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését; 

e) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet; 

f) a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást. Közérdekű 

ügyben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre annak harminc napon belül 

érdemi választ kell adni; 

g) a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartam alatt a munkahelyén felmentést 

élvez a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselő-testület téríti meg, melynek 

alapján az önkormányzati képviselő társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. A képviselő-

testület átalányt is megállapíthat; 

h) a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságának ülésén a magyar jelnyelvet vagy 

az általa választott speciális kommunikációs rendszert használhatja. A magyar jelnyelv, 

valamint a választott speciális kommunikációs rendszer használatának valamennyi költségét 

az önkormányzat biztosítja; 

i) kérheti a Polgármesteri Hivataltól – a jegyzőn keresztül – a képviselői munkájához 

szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést, a Polgármesteri Hivatal munkatársai – 

munkaidő időtartama alatt – az önkormányzati vagy állampolgárt érintő közérdekű ügyben 

eljáró képviselőt soron kívül fogadják; 

j) megbízatásának időtartamára jogosult a külön rendeletben meghatározott juttatásokra 

k) jogosult – a Képviselő-testület vagy a polgármester megbízása alapján – külföldi 

kiküldetésen részt venni. 

 

(2) Az önkormányzati képviselő köteles: 

a) köteles a testületi üléseken megjelenni, a Képviselő-testület munkájában és döntéshozatali 

eljárásában részt venni; 

b) eskütételét követően három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által 

szervezett képzésen; 



c) kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal 

tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről; 

d) a tudomására jutott szolgálati vagy hivatali titkot megőrizni 

e) előzetesen indoklással bejelenteni a Képviselő-testületi vagy bizottság üléséről való 

távolmaradását. 

 

14. § 

 

 

(1) A R. 37. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

A frakciók működésének személyi (1 fő titkár frakciónként) és tárgyi feltételeit az  

önkormányzat  biztosítja. 

 

(2) A R. 37. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

A frakció megalakulását a megalakulástól számított 15. napon belül kell a polgármesternek 

írásban bejelenteni. A bejelentett frakciók listáját az 5.  számú melléklet tartalmazza. 

 

(3)A R. 38. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

A jegyző gondoskodik arról, hogy a bizottságok a bizottsági munkához szükséges adatokat 

megkapják, biztosítja a szakiroda részvételét a bizottsági üléseken. 

 

15. § 

 

(1) A R. 38. (3) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: 

 

A bizottságok átruházott hatásköreit a 8. számú melléklet tartalmazza. 

 

(2)A R. 39. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

A Képviselő-testület állandó bizottságainak  főbb feladatait a 6. számú melléklet tartalmazza. 

 

16. § 

 

(1) A R. 40. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

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. 

 

(2) A R. 40. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 



A bizottságok elnökeinek és tagjainak névsorát a 7.  számú melléklet tartalmazza. 

 

17. § 

 

(1) A R. 41. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

A bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére és 

határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottság tagjainak kizárására, a bizottság 

üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell 

megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a bizottság dönt, továbbá a 

jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. A jegyző tizenöt napon belül köteles a 

jegyzőkönyvet megküldeni a kormányhivatalnak. 

 

(2) A R. 43. §-a az alábbiakkal egészül ki: 

A részönkormányzat főbb feladatait a 6. számú melléklet tartalmazza. 

 

18. § 

 

A R. 46. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

A polgármester összeférhetetlenségére és annak megállapítása esetén követendő eljárásra a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

19. § 

 

(1) A R. 47. § (1) – (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 

 

(1) A polgármester az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos 

feladatai: 

a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri 

hivatalt, a közös önkormányzati hivatalt; 

b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatalnak, a 

közös önkormányzati hivatalnak feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a 

döntések előkészítésében és végrehajtásában; 

c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 

hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a 

jegyzőre, a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal ügyintézőjére; 

d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti 

tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének 

meghatározására; 

e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 

f) pályázat alapján, határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt; 

g) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében; 



h) a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint, a jegyző javaslatára az aljegyző(ke)t; 

i) egyetértése szükséges – az általa meghatározott körben – a polgármesteri hivatal 

köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, 

felmentéséhez, jutalmazásához; 

j) a jegyzővel közösen rendelkezik – a jogszabályok keretei között – az ideiglenes külföldi 

kiküldetés rendjéről, dönt a szakmai kiküldetésben részt vevő személyekről, szakmai kiküldetés 

esetén az illetékes bizottság vagy felügyelő bizottság véleményének figyelembe vételével; 

k) engedélyezi a jegyző és az aljegyző kiküldetését 

l) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati 

intézményvezetők tekintetében. 

m) szervezi a kerületfejlesztés, valamint a közszolgáltatás körébe tartozó feladatok 

megoldását 

n) szabályozza és megteremti az ellenőrzési feladatok ellátásának feltételeit és biztosítja ezen 

feladatok folyamatos ellátását, megteszi a vizsgálati megállapítások alapján a szükséges 

intézkedéseket, 

o) a Képviselő-testület elé terjeszti a – vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tartalommal és 

határidőben – a költségvetési koncepciót, a költségvetési rendeletet és a zárszámadást. 

(2) A polgármester Képviselő-testület és bizottságok  munkájával kapcsolatos feladatai: 

a.) összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését, valamint képviseli a képviselő-testületet 

b) segíti a képviselők munkáját 

c) amennyiben a Képviselő-testület döntését a helyi önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, 

ugyanazon ügyben - a képviselő-testület önfeloszlatásáról szóló, valamint az Mötv. 70. § (1) 

bekezdésében meghatározott ügyben hozott döntése kivételével - egy alkalommal 

kezdeményezheti az ismételt tárgyalást. A kezdeményezést az ülést követő három napon belül 

nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül 

minősített többséggel dönt. A döntést addig végrehajtani nem lehet, amíg arról a képviselő-

testület a megismételt tárgyalás alapján nem dönt. 

d) indítványára a bizottságot össze kell hívni az indítvány kézhezvételétől számított 8 napon 

belül 

e) felfüggesztheti a bizottság, a részönkormányzat testülete döntésének a végrehajtását, ha az 

ellentétes a Képviselő-testület határozatával vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A 

felfüggesztett döntésről a Képviselő-testület a következő ülésén határoz. 

f) biztosítja a bizottságok rendszeres tájékoztatását 

(3) A polgármester egyéb feladatai: 

a) dönt a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásokról; 

b) dönt Ferencváros díszpolgárai temetési költségeihez történő hozzájárulásról; 

c.) dönt a költségvetési fedezetet nem igénylő együttműködési megállapodások megkötéséről, 

szándéknyilatkozatok kiadásáról; 

d) dönt az önerőt nem igénylő pályázatok benyújtásáról 

e) dönt a legfeljebb 2 millió forint önerőt igénylő pályázat benyújtásáról, amennyiben az 

önerő biztosítására a költségvetési fedezet rendelkezésre áll; 

f) önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, 

döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet; 



g) dönt pályázathoz kapcsolódó, költségvetési fedezetet nem igénylő esetekben a támogatási 

szerződések módosításáról; 

h) gyakorolja – a frakciókkal történő egyeztetést követően – a köznevelési törvény alapján a 

működtetőt megillető véleményezés jogát; 

i) állami kitüntetésre vonatkozó javaslatot tesz a kitüntetés témája szerint érintett, az 

önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő intézmények vagy az önkormányzat 

tulajdonában álló gazdasági társaságok vezetői javaslatainak figyelembe vételével; 

j) az alapítvány és közalapítvány részére történő forrás átadás kivételével, dönt az egyedi 

kérelmen alapuló, az államháztartáson belülre, vagy a polgármesteri feladatok ellátására 

elkülönített keret terhére történő támogatási szerződések megkötéséről. 

 

 

(2) A R. 47. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

A Képviselő-testület egyes hatásköreit rendeletében vagy határozatában a polgármesterre 

ruházhatja. A polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét a 8. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

 

20. § 

 

A R. 50. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

A jegyző: 

a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben; 

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal 

köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói 

jogokat az aljegyző tekintetében; 

c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; 

d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának 

ülésén; 

e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a 

döntésük, működésük jogszabálysértő; 

f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről; 

g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; 

h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; 

i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben; 

j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 

k) rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési 

nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 

törvény szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást 

követően törli azokat; 



l) elkészíti az önkormányzat gazdasági programtervezeteit, a költségvetésről szóló koncepciót, 

a költségvetési és a kapcsolódó rendeletek tervezeteit, a zárszámadás tervezetét, melyet a 

polgármester terjeszt a Képviselő-testület elé; 

m) gondoskodik a belső ellenőrzés működtetéséről 

n) állást foglal a Képviselő-testületi és a bizottsági előterjesztések törvényességéről 

o) gondoskodik az önkormányzati rendeletek, az önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati 

normatív határozatok kihirdetéséről 

 

 

21. § 

 

A R. 51-52 §-ai hatályukat vesztik. 

 

 

 

22. § 

 

(1) A R. 53. §-a és címe az alábbiak szerint módosul: 

 

A Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati költségvetési szervek 

 

53. § (1)  A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a 

polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt , 

hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 

szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 

(2) A polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 

(3) A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésére és a működésére vonatkozó szabályokat a 

Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, melyet a Képviselő-testület hagy jóvá. 

(4) A Polgármesteri Hivatal segíti a nemzetiségi önkormányzatok munkáját a 

jogszabályokban valamint az együttműködési megállapodásban foglalt módon. 

(5) A Polgármesteri Hivatal vezető állású tisztségviselői: az irodavezetők és az irodavezető-

helyettesek. 

 

(2) Az 54. § címe hatályát veszti, szövege pedig az alábbiak szerint módosul:  

 

54. § A Képviselő-testület határozatával az önkormányzati feladatok ellátására költségvetési 

szervet alapíthat, tarthat fenn. Az általa alapított, illetve fenntartott költségvetési szervet 

megszüntetheti, átszervezheti a jogszabályokban foglalt szabályok szerint. A költségvetési 

szervek jegyzékét a 9. számú. melléklet tartalmazza. 

 

 

 

 



 

 

23. § 

 

A R. 56-59. §-ai hatályukat vesztik. 

 

24. § 

 

(1)A R. 61. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

Az SZMSZ mellékletei: 

1. számú melléklet: A Képviselő-testület tagjainak és tisztségviselőinek névjegyzéke 

2. számú melléklet: Az önként vállalt feladatok jegyzéke 

3. számú melléklet: A minősített szavazati többséget igénylő döntések jegyzéke 

4. számú melléklet: A közzétételi helyszínek 

5. számú melléklet: A bejelentett frakciók listája 

6. számú melléklet: A Képviselő-testület állandó bizottságainak és a részönkormányzat főbb 

feladatai 

7. számú melléklet: A Képviselő-testület állandó bizottságai elnökeinek és tagjainak névsora 

8. számú melléklet: A polgármesterre és a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke 

9. számú melléklet: A költségvetési szervek és gazdasági társaságok  jegyzéke 

 

(2) A R. 62. §-a hatályát veszti. 

 

 

 

25. § 

 

 

(1) Jelen rendelet 1. számú  melléklete lép a R. 1. számú melléklete helyébe. 

(2) Jelen rendelet 2. számú  melléklete lép a R. 2. számú melléklete helyébe. 

(3) Jelen rendelet 3. számú  melléklete lép a R. 3. számú melléklete helyébe. 

(4) Jelen rendelet 4. számú melléklete lép a R. 4. számú melléklete helyébe. 

(5) Jelen rendelet 5. számú melléklete lép a R. 5. számú melléklete helyébe. 

(6) A R. kiegészül jelen rendelet 6., 7., 8., és 9. számú mellékletével. 

(7) Jelen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

 dr. Bácsaki János      dr. Szabó József Zoltán 

    polgármester      aljegyző 

 

 



 

 

 

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 (SZMSZ) módosítására irányul. A módosítás tartalma egyrészről az  

SZMSZ szövegének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (Mötv.) előírásaival való összhangjának megteremtése, másrészről a 2014. évi 

önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választásokat követő személyi és szervezeti, 

valamint hatásköri változások átvezetése:hatályon kívül helyezi a „tanácsnokokra”, valamint a 

kerületi küldöttekre vonatkozó rendelkezéseket.  

 

 

 

Részletes indokolás 

 

1. § 

 

A függelékek megszűnése miatt a normaszöveg ennek megfelelő módosítását tartalmazza. 

 

2. § 

 

Az (1) bekezdése a függelékek megszűnése miatt a normaszöveg ennek megfelelő 

módosítását tartalmazza valamint az Mötv. pontos idézetét. 

A (2) bekezdés az Mötv. szerint határozza meg pontosan azon szerveket és személyeket 

amelyekre Képviselő-testület átruházhatja  hatásköreit. 

 

3. § 

 

Az Mötv. szerint pontosítja  az alakuló ülést megtartásának szabályait. 

 

4. § 

 

A hatályon kívül helyezi az ÁNTSZ valamint a „nem képviselő alpolgármester”-re vonatkozó 

hivatkozásokat. 

 

5. § 

 

Pontosítja a sürgősségi javaslat leadására vonatkozó hatásköri szabályt. 

 



6. § 

 

Pontosítja ez előterjesztések leadására vonatkozó hatásköri szabályt valamint az 

előterjesztések tartalmának és benyújtásának részletes szabályait tartalmazó polgármesteri és 

jegyzői együttes utasításra vonatkozó hivatkozást. 

 

7. § 

 

Pontosítsa az interpelláció leadására vonatkozó hatásköri szabályt. 

 

8. § 

 

Pontosítja a módosító indítványok leadására vonatkozó 22. § (2) bekezdésének szövegét. 

 

 

 

9. § 

 

A függelékek megszűnése miatt a normaszöveg ennek megfelelő módosítását tartalmazza. 

 

10.§ 

 

Az (1) bekezdés az önkormányzati hatósági ügyekben a Képviselő-testület által hozott 

határozatra vonatkozó szöveget pontosítja, a (2) bekezdés pedig a közzétételi helyszínekkel 

kapcsolatos mellékletre vonatkozó szöveget pontosítja. 

 

11. § 

 

A módosítás pontosítja a jegyzőkönyv Kormányhivatalnak történő megküldésére vonatkozó 

szabályozást, összhangba hozza a R. 33. § (3) bekezdésével. 

 

12-13. § 

 

A helyi önkormányzati képviselők jogállására vonatkozó szabályok pontosítása az Mötv. 

vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. 

 

14. § 

 

Az (1) bekezdés meghatározza, hogy az önkormányzat a jövőben a frakciók működését 1 fő 

frakciótitkár biztosításával segíti. A (2) bekezdés a függelékek megszűnése miatt a 

normaszöveg ennek megfelelő módosítását tartalmazza. A (3) bekezdés módosítása biztosítja 

az összhangot a R. és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában 

foglaltakkal. 

 



15. § 

 

Az (1) bekezdés kiegészíti a 38. § (3) bekezdését a bizottsági hatásköröket tartalmazó 8. 

számú mellékletre történő hivatkozással. A (2) bekezdés az új mellékletek számozásának 

megfelelően módosítja a 39. § (1) bekezdésében található hivatkozást. 

 

16. § 

 

Az (1) bekezdés az Mötv. rendelkezésével összhangban határozza meg a Képviselő-testület 

bizottsága összetételének szabályait. A (2) bekezdés a függelékek megszűnése miatt a 

normaszöveg ennek megfelelő módosítását tartalmazza. 

 

 

 

 

17.§ 

 

Az (1) bekezdés az Mötv. rendelkezésével összhangban határozza meg a Képviselő-testület 

bizottsága összetételének szabályait. A (2) bekezdés a függelékek megszűnése miatt a 

normaszöveg ennek megfelelő módosítását tartalmazza. 

 

18. § 

 

A módosítás a polgármester összeférhetetlenségére vonatkozó szabályozásra vonatkozó 

jogszabályt határozza meg, a korábbi szöveghez képest pontosítja. 

 

19. § 

 

Az (1) bekezdés polgármester Képviselő-testület működésével, a bizottságok működésével 

kapcsolatos feladatait határozza meg az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően, valamint 

meghatározza az egyéb jogszabályokból eredő feladatait. A (2) bekezdés az új mellékletek 

számozásának megfelelően módosítja  a 47. § (5) bekezdését. 

 

20. § 

 

Az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően meghatározza a jegyző feladatait. 

 

21. § 

 

A javaslat alapján megszűnik a tanácsnoki rendszer, mivel az új bizottsági struktúra széles 

körben átfogja az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait, kezeli az abból adódó 

feladatok teljes spektrumát, így ezen feladatok felügyelete önálló tanácsnoki rendszerben a 

továbbiakban nem szükséges. 



A kerületi küldött intézménye az Mötv. módosításával szűnt meg, a kerület érdekeinek 

érvényesítését fővárosi szinten, a Fővárosi Közgyűlés tagjaként a polgármester látja el. 

 

22. § 

 

A javaslat az Mötv. –ben foglaltaknak megfelelően szabályozza a Polgármesteri Hivatal 

jogállását, hatásköreit, meghatározza a Polgármesteri Hivatal alapdokumentumának, a 

Szervezeti és Működési Szabályzatának lényeges tartalmát. Az önkormányzati intézmények 

tekintetében összhangot teremt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 

továbbiakban: Áht.) és a R. szabályai között, továbbá meghatározza az intézményeket 

tartalmazó mellékletet. 

 

 

23. § 

 

A javaslat hatályon kívül helyezi a költségvetési koncepció, rendelet valamint az évközi 

beszámolás és zárszámadásra vonatkozó szabályokat, mivel azokat magasabb szintű 

jogszabályok, az Áht. valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 

teljes körűen szabályozzák. 

 

24. § 

 

Az (1) bekezdés új mellékleteket határoz meg amely egyrészről tartalmazza a R. korábbi 

mellékleteinek javított, aktualizált tartalmát, másrészt magában foglalja a korábbi függelékben 

megállapított adatokat. A (2) bekezdés a függelékek listáját helyezi hatályon kívül az (1) 

bekezdés magyarázatánál kifejtettek szerint. 

 

25. § 

 

Meghatározza a mellékletek cseréjének rendjét, valamint a rendelet hatálybalépésének 

dátumát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) 

önkormányzati rendelete 

…./2014. (…..)  önkormányzati rendelet a 

Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

1. §  

(4)A Képviselő-testület tagjainak száma: 17 

fő. A Képviselő-testület tagjainak és 

tisztségviselőinek névjegyzékét az 1. számú 

függelék tartalmazza. 

 

A R. 1. § (4) bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

A Képviselő-testület tagjainak száma: 17 fő. 

A Képviselő-testület tagjainak és 

tisztségviselőinek névjegyzékét az 1.  számú 

melléklet tartalmazza. 

 
 

3. § 

(1) A Képviselő-testület ellátja a 

Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvényben és más 

törvényekben meghatározott kötelező ás a 

(2) bekezdés szerinti feladatait. (Az önként 

vállalt feladatokat a 9. számú függelék 

tartalmazza.) 

 

(2) A Képviselő-testület – a saját vagy a 

helyi népszavazás döntése alapján – 

önként vállalhatja minden olyan helyi 

közügy önálló megoldását, amelyet 

jogszabály nem utal más szerv 

kizárólagos hatáskörébe. Az önként 

vállalt helyi közügyek megoldása nem 

veszélyeztetheti a törvény által 

kötelezően előírt önkormányzati feladat- 

és hatáskör ellátását, finanszírozása a 

saját bevételek, vagy az erre a célra 

biztosított külön források terhére 

lehetséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) A R. 3. § (1) és (2) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

(1) A Képviselő-testület ellátja a 

jogszabályokban meghatározott kötelező és a 

(2) bekezdés szerinti önként vállalt 

feladatait. 

(2) A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-

testület vagy a helyi népszavazás döntésével 

- önként vállalhatja minden olyan helyi 

közügy önálló megoldását, amelyet 

jogszabály nem utal más szerv kizárólagos 

hatáskörébe. Az önként vállalt helyi 

közügyekben az önkormányzat mindent 

megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. 

Az önként vállalt helyi közügyek megoldása 

nem veszélyeztetheti a törvény által 

kötelezően előírt önkormányzati feladat- és 

hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját 

bevételek, vagy az erre a célra biztosított 

külön források terhére lehetséges. Az önként 

vállalt feladatok jegyzékét a 2. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

 

 



(4) A Képviselő-testület egyes hatásköreit 

átruházhatja: 

- a polgármesterre, 

- a bizottságára, 

- a részönkormányzat testületére, 

- a jegyzőre, 

- társulására. 

 

 

 

 

 

 

(5) A Képviselő-testület az átruházott 

hatáskört  

visszavonhatja, gyakorlásához utasítást 

adhat. 

 

(6) Az átruházott hatáskör tovább nem 

ruházható. 

 

 

(2) A R. 3. § (4) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

(4) A Képviselő-testület - törvényben 

meghatározott kivételekkel - hatásköreit a 

polgármesterre, a bizottságára, a 

részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a 

társulására ruházhatja át. E hatáskör 

gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört 

visszavonhatja. Az átruházott hatáskör 

tovább nem ruházható. 

(3) A 3. § (5) – (6) bekezdése hatályát veszti. 

 

8.§  

(1) A Képviselő-testület alakuló ülését a 

választást követő 15 napon belüli 

időpontra a polgármester hívja össze és 

nyitja meg, majd felkéri a legidősebb 

képviselőt az ülés levezetésére. A 

polgármester eskütételéig az alakuló ülést 

a korelnök vezeti. 

 

A R. 8. § (1) bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

A Képviselő-testület az alakuló ülését a 

választást követő 15 napon belül tartja meg. 

Az alakuló ülést a polgármester hívja össze 

és vezeti. 

 

13.§ 

(8) A Képviselő-testület üléseire meg kell 

hívni: 

h) az ANTSZ  vezetőjét, 

 

(9) A Képviselő-testület ülésén - a 

képviselőkön kívül – tanácskozási joggal 

rendelkeznek: 

a) nem képviselő alpolgármester, 

 

A R. 13. § (8) bekezdésének h) pontja, 

valamint a (9) bekezdésének a) pontja 

hatályát veszti. 

 



14.§ 

 

 

(3) A sürgősségi javaslatot a Szervezési 

csoport részére, írásban kell leadni, ahol az 

átvétel időpontját a sürgősségi javaslatra rá 

kell vezetni. 

 

A R. 14. § (3) bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

A sürgősségi javaslatot a Jegyző részére, 

írásban kell leadni, ahol az átvitel időpontját 

a sürgősségi indítványra rá kell vezetni. 

 

15.§  

 

 

(1) Az előterjesztéseket legkésőbb az ülést 

megelőző 8. napon 12.00 óráig, írásban és - 

amennyiben az előterjesztés tárgyában 

dönteni szükséges - határozati javaslattal kell 

benyújtani a Szervezési csoporthoz. A 

határidőn túl leadott előterjesztések a 

Polgármester és a Jegyző együttes 

engedélyét követően vehetők napirendre. 

 

 

 

(6) Képviselő-testület ülésén csak az e 

paragrafus rendelkezéseinek megfelelően 

készített és benyújtott előterjesztések 

tárgyalhatók. Az át nem ruházható 

hatásköröket érintő előterjesztések csak az 

illetékes bizottság állásfoglalásnak 

ismeretében tárgyalhatók, kivéve a 

sürgősségi javaslatot. Az előterjesztés 

tárgyalását nem akadályozza, ha a bizottság 

állásfoglalását azért nem alakította ki, mert a 

bizottság elnöke az ülés összehívásáról nem 

gondoskodott vagy a bizottság nem volt 

határozatképes. 

 

(1) A R. 15. § (1) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

Az előterjesztéseket legkésőbb az ülést 

megelőző 8. napon 12.00 óráig írásban kell 

benyújtani a Jegyző részére. A határidőn túl 

leadott előterjesztések a Polgármester és a 

Jegyző együttes engedélyét követően vehetők 

napirendre. 

(2) A R. 15. § (6) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

A Képviselő-testület ülésén csak az e 

rendeletben foglalt szabályoknak valamint az 

(5) bekezdés szerinti polgármesteri és 

jegyzői intézkedéseknek megfelelően 

elkészített és benyújtott előterjesztések 

tárgyalhatók. 

 



21.§ 

 

 

 

(2) Az interpellációt az ülés napját 

megelőzően legalább 5 (öt) munkanappal a 

Polgármesteri Titkárságon kell írásban 

személyesen vagy elektronikus úton 

benyújtani. A határidő elmulasztása esetén 

az interpellációt a Képviselő-testület – a 

válaszadó döntésének megfelelően – az adott 

vagy a következő ülésén tárgyalja meg. 

 

 

A R. 21. § (2) bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

Az interpellációt az ülés napját megelőzően 

legalább 5 (öt) munkanappal a Polgármester 

részére kell írásban személyesen vagy 

elektronikus úton benyújtani. A határidő 

elmulasztása esetén az interpellációt a 

Képviselő-testület – a válaszadó döntésének 

megfelelően – az adott vagy a következő 

ülésén tárgyalja meg. 

 

22.§ 

 

 

(2) A (1) pont a) pontja szerinti módosító 

indítványokat legkésőbb az ülést megelőző 

2. napon ki kell küldeni, a b) és c) pontok 

szerinti módosító indítványokat az ülés 

megkezdését megelőzően ki kell osztani. 

 

A R. 22. § (2) bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

Az (1) bekezdés a) pontja szerinti módosító 

indítványokat legkésőbb az ülést megelőző 2. 

napon ki kell küldeni, a b) és c) pontok 

szerinti módosító indítványokat az ülést 

megkezdését megelőzően ki kell osztani 

27.§ 

 

 

(2) Minősített többséget igénylő döntés 

esetén a javaslat elfogadásához a 

megválasztott képviselők több mint felének, 

9 főnek az igen szavazata szükséges. A 

minősített szavazati többséget igénylő 

döntések jegyzékét az 5. számú függelék 

tartalmazza. 

 

A R. 27. § (2) bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

Minősített többséget igénylő döntés esetén a 

javaslat elfogadásához a megválasztott 

képviselők több, mint felének, 9 főnek az igen 

szavazata szükséges. a minősített szavazati 

többséget igénylő döntések jegyzékét a 3. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

31. § 

 

 

(10) A Képviselő-testület önkormányzati 

(1) A R. 31. § (10) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

A Képviselő-testület önkormányzati hatósági 



hatósági határozatot hoz minden olyan 

esetben, amikor az önkormányzati feladatok 

és hatáskörök gyakorlása hatósági döntés 

meghozatalát igényli. 

 

 

(15) Az önkormányzati rendeletet és a 

normatív határozatot az Ügyfélszolgálati 

Irodán történő kifüggesztéssel kell 

kihirdetni, valamint meg kell jelentetni az 

önkormányzat honlapján (4. számú 

melléklet). 

 

határozatot hoz az önkormányzati hatósági 

ügyben. 

(2) A R. 31. § (15) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

Az önkormányzati rendelet és a normatív 

határozatot  4. számú melléklet szerinti 

közzétételi helyszíneken kifüggesztéssel kell 

kihirdetni, valamint meg kell jelentetni az 

önkormányzat honlapján. 

 

32.§ 

 

 

(4) A Képviselő-testület ülésének 

jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző 

írja alá. A jegyzőkönyv közokirat, amelynek 

elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A zárt 

ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon 

belül a jegyző köteles megküldeni a 

Kormányhivatalnak. 

 

A R.  32. § (4) bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét 

a polgármester és a jegyző írja alá. A 

jegyzőkönyv közokirat, amelynek 

elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A zárt 

ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

35.§  

 

(1) A képviselők jogállását a helyi 

önkormányzatokra vonatkozó jogszabályok 

határozzák meg. Minden önkormányzati 

képviselő azonos jogokkal és 

kötelezettségekkel rendelkezik. 

(2) A képviselő megbízatása választással jön 

létre. Feladatait társadalmi megbízatásként 

látja el. 

 

A R.  35. §-a az alábbiak szerint módosul: 

(1) A helyi önkormányzati képviselő 

megbízatása, jogai és kötelezettségei a 

megválasztásával keletkeznek, a megbízatás 

megszűnésével szűnnek meg. 

(2) Az önkormányzati képviselő a település 

egészéért vállalt felelősséggel képviseli a 

választóinak az érdekeit. Az önkormányzati 

képviselők jogai és kötelességei azonosak. 

 

36.§  

 

(1) A kerületi önkormányzati képviselő 

jogai: 

a) részt vesz a döntéshozatalban, 

b) a testületi ülésen a polgármestertől 

(alpolgármester(ek)től), a jegyzőtől, 

a bizottságok elnökeitől, a 

részönkormányzat elnökétől 

önkormányzati ügyekben 

felvilágosítást kérhet, amelyre az 

A R. 36. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

(1) Az önkormányzati képviselő: 

a) a képviselő-testület ülésén - a szervezeti 

és működési szabályzatban meghatározott 

módon - kezdeményezheti rendelet 

megalkotását vagy határozat meghozatalát; 

b) a képviselő-testület ülésén a 

polgármestertől (alpolgármestertől), a 



ülésen szóban – vagy legkésőbb 15 

napon belül írásban – érdemi választ 

kell adni, 

c) kérésére az írásban benyújtott 

hozzászólását a jegyzőkönyvhöz 

csatolni kell, véleményét, valamint 

szóban megtett határozati javaslatait 

szó szerint jegyzőkönyvezni kell, 

d) személyes megtámadtatás esetén 

napirendi pontonként egyszer, 1 

perces időtartamban soron kívül szót 

kaphat, 

e) tanácskozási joggal részt vehet 

bármely bizottság ülésén, 

javasolhatja bármely bizottság 

elnökének a bizottság feladatkörébe 

tartozó ügy megtárgyalását, amelyet 

a bizottság legközelebbi ülése elé 

kell terjeszteni és tárgyalására a 

képviselőt meg kell hívni, 

f) kezdeményezheti, hogy a Képviselő-

testület vizsgálja felül bizottságának, 

a polgármesternek, a helyi 

nemzetiségi önkormányzat 

testületének, a részönkormányzat 

testületének – a Képviselő-testület 

által átruházott – önkormányzati 

ügyben hozott döntését, 

g) megbízás alapján képviselheti az 

önkormányzatot, részt vehet külföldi 

kiküldetésen, 

h) igényelheti a Polgármesteri 

Hivataltól a képviselői munkájához 

szükséges tájékoztatást, ügyviteli 

közreműködést, közérdekű ügyekben 

kezdeményezheti a Polgármesteri 

Hivatal intézkedését, melyre a 

Polgármesteri Hivatal 15 napon belül 

érdemi intézkedést tesz vagy választ 

köteles adni. A nem kielégítő válasz 

esetén a képviselő a polgármester 

vagy a jegyző intézkedését 

igényelheti. Az iratokba az 

adatvédelmi és a személyiségvédelmi 

szabályok szerint jogosult 

betekinteni, 

i) a Polgármesteri Hivatal vezetői és 

köztisztviselői - munkaidő alatt - az 

önkormányzati ügyben vagy az 

állampolgárt érintő közérdekű 

jegyzőtől, a bizottság elnökétől 

önkormányzati ügyekben felvilágosítást 

kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb 

harminc napon belül írásban - érdemi 

választ kell adni; 

c) kérésére az írásban is benyújtott 

hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell 

mellékelni, vagy kérésére a véleményét 

rögzíteni kell a jegyzőkönyvben; 

d) tanácskozási joggal részt vehet a 

képviselő-testület bármely bizottságának 

nyilvános vagy zárt ülésén. Javasolhatja a 

bizottság elnökének a bizottság 

feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, 

amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé 

kell terjeszteni és tárgyalására az 

önkormányzati képviselőt meg kell hívni. 

Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület 

vizsgálja felül bizottságának, a 

polgármesternek, a részönkormányzat 

testületének, a jegyzőnek - a képviselőtestület 

által átruházott - önkormányzati ügyben 

hozott döntését; 

e) megbízás alapján képviselheti a képviselő-

testületet; 

f) a polgármestertől igényelheti a képviselői 

munkájához szükséges tájékoztatást. 

Közérdekű ügyben kezdeményezheti a 

polgármester intézkedését, amelyre annak 

harminc napon belül érdemi választ kell 

adni; 

g) a testületi munkában való részvételhez 

szükséges időtartam alatt a munkahelyén 

felmentést élvez a munkavégzés alól. Az 

emiatt kiesett jövedelmét a képviselő-testület 

téríti meg, melynek alapján az 

önkormányzati képviselő 

társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. A 

képviselő-testület átalányt is megállapíthat; 

h) a képviselő-testület és a képviselő-testület 

bizottságának ülésén a magyar jelnyelvet 

vagy az általa választott speciális 

kommunikációs rendszert használhatja. A 

magyar jelnyelv, valamint a választott 



ügyében eljáró képviselőt soron 

kívül kötelesek fogadni, 

j) megbízatása időtartamára jogosult 

Képviselő-testület külön 

rendeletében meghatározott 

juttatásokra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) A képviselők kötelessége: 

a) aktívan és felkészülten részt venni a 

Képviselő-testület és a bizottságok 

munkájában, 

b) a tudomására jutott szolgálati és 

hivatali titkot megőrizni, 

c) rendszeres kapcsolatot tartani a 

választóival, a lakosság 

közösségeivel, 

d) előzetesen indokolással bejelenteni a 

Képviselő-testület vagy a bizottság 

ülése előtt az ülésről való 

távolmaradását. 

 

speciális kommunikációs rendszer 

használatának valamennyi költségét az 

önkormányzat biztosítja; 

i) kérheti a Polgármesteri Hivataltól – a 

jegyzőn keresztül – a képviselői munkájához 

szükséges tájékoztatást, ügyviteli 

közreműködést, a Polgármesteri Hivatal 

munkatársai – munkaidő időtartama alatt – 

az önkormányzati vagy állampolgárt érintő 

közérdekű ügyben eljáró képviselőt soron 

kívül fogadják; 

j) megbízatásának időtartamára jogosult a 

külön rendeletben meghatározott 

juttatásokra 

k) jogosult – a Képviselő-testület vagy a 

polgármester megbízása alapján – külföldi 

kiküldetésen részt venni. 

 

(2) Az önkormányzati képviselő köteles: 

a) köteles a testületi üléseken megjelenni, a 

Képviselő-testület munkájában és 

döntéshozatali eljárásában részt venni; 

b) eskütételét követően három hónapon belül 

köteles részt venni a kormányhivatal által 

szervezett képzésen; 

c) kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, 

akiknek évente legalább egy alkalommal 

tájékoztatást nyújt képviselői 

tevékenységéről; 

d) a tudomására jutott szolgálati vagy 

hivatali titkot megőrizni 

e) előzetesen indoklással bejelenteni a 

Képviselő-testületi vagy bizottság üléséről 

való távolmaradását. 

 

37. § 

 

 

 

(4) A frakciók működésének feltételeit a 

jegyző biztosítja. 

 

 

 

(1) A R. 37. § (4) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

 

A frakciók működésének személyi (1 fő titkár 

frakciónként) és tárgyi feltételeit az  

önkormányzat  biztosítja. 

 

(2) A R. 37. § (5) bekezdése az alábbiak 



 

 

 

(5) A frakció megalakulását a 

megalakulástól számított 15 napon belül kell 

a polgármesternek írásban bejelenteni. A 

bejelentett frakciók listáját a 8. számú 

függelék tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

38. § 

 

 

 

(4) A Polgármesteri Hivatal irodavezetői a 

bizottságok által kért adatokat kötelesek 

rendelkezésre bocsátani és a szakterületük 

szerint illetékes bizottság munkájában részt 

venni. 

 

 

 

szerint módosul: 

 

A frakció megalakulását a megalakulástól 

számított 15. napon belül kell a 

polgármesternek írásban bejelenteni. A 

bejelentett frakciók listáját az 5.  számú 

melléklet tartalmazza. 

 

 

 

 

 

(3)A R. 38. § (4) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

 

A jegyző gondoskodik arról, hogy a 

bizottságok a bizottsági munkához szükséges 

adatokat megkapják, biztosítja a szakiroda 

részvételét a bizottsági üléseken. 

 

 

38. § 

 

(3) A Képviselő-testület egyes hatásköreit a 

bizottságokra átruházhatja. 

 

39. § 

 

 

 

(1) A Képviselő-testület állandó 

bizottságainak elnevezését és főbb feladatait 

az 1. számú melléklet tartalmazza. 

(1) A R. 38. (3) bekezdése az alábbi 

mondattal egészül ki: 

 

A bizottságok átruházott hatásköreit a 8. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

(2)A R. 39. § (1) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

 

A Képviselő-testület állandó bizottságainak  

főbb feladatait a 6. számú melléklet 

tartalmazza 

 

40. § 

 

(2) A bizottság elnökét és – az elnökkel 

együtt számított - tagjainak több mint felét 

az önkormányzati képviselők közül kell 

választani. A polgármester nem lehet a 

bizottság elnöke vagy tagja. 

 

 

(1) A R. 40. § (2) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

 

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. 

 



 

 

 

 

(5) A bizottságok elnökeinek és tagjainak 

névsorát a 3. számú függelék tartalmazza. 

 

 

(2) A R. 40. § (5) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

 

A bizottságok elnökeinek és tagjainak 

névsorát a 7.  számú melléklet tartalmazza. 

 

41. § 

 

(1)A bizottság határozatképességére és 

határozat hozatalára a Képviselő-testületre 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.§  

A részönkormányzat dönt mindazon 

ügyekben, amelyeket a Képviselő-testület a 

hatáskörébe utal. 

 

 

(1) A R. 41. § (1) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

 

A bizottság ülésének összehívására, 

működésére, nyilvánosságára, 

határozatképességére és 

határozathozatalára, döntésének 

végrehajtására, a bizottság tagjainak 

kizárására, a bizottság üléséről készített 

jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-

testületre vonatkozó szabályokat kell 

megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, 

hogy a kizárásról a bizottság dönt, továbbá a 

jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja 

írja alá. A jegyző tizenöt napon belül köteles 

a jegyzőkönyvet megküldeni a 

kormányhivatalnak. 

 

(2) A R. 43. §-a az alábbiakkal egészül ki: 

A részönkormányzat főbb feladatait a 6. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

46. § 

 

 

(4) A polgármester összeférhetetlenségére és 

annak megállapítása esetén követendő 

eljárásra az Ötv. 33/A.§ rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

A R. 46. § (4) bekezdése az alábbiak szerint 

módosul: 

 

A polgármester összeférhetetlenségére és 

annak megállapítása esetén követendő 

eljárásra a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

47. § 

 

 

(1) A polgármesternek a Képviselő-testület 

(1) A R. 47. § (1) – (3) bekezdései az 

alábbiak szerint módosulnak: 

 

(1) A polgármester az önkormányzat és a 

Polgármesteri Hivatal működésével 



működésével összefüggő feladatai 

különösen: 

a) a jegyző javaslatainak figyelembe 

vételével meghatározza a 

Polgármesteri Hivatal feladatait az 

Önkormányzat munkájának 

szervezésében, a döntések 

előkészítésében és végrehajtásában, 

b) a jegyző javaslatára előterjesztést 

nyújt be a Képviselő-testületnek a 

Polgármesteri Hivatal belső 

szervezeti tagozódásának, 

létszámának, munkarendjének, 

valamint ügyfélfogadási rendjének 

meghatározására, 

c) segíti a képviselők munkáját, 

d) összehívja és vezeti a Képviselő-

testület üléseit, 

e) biztosítja a Képviselő-testület 

demokratikus, széles nyilvánosság 

melletti működését, 

f) képviseli az Önkormányzatot, 

g) az önkormányzati rendeleteket, 

valamint a Képviselő-testület 

üléséről készült jegyzőkönyveket a 

jegyzővel együtt aláírja, 

h) szervezi a kerületfejlesztés, valamint 

a közszolgáltatás körébe tartozó 

feladatok megoldását, 

i) szabályozza és megteremti az 

ellenőrzési feladatok ellátásának 

feltételeit és biztosítja ezen feladatok 

folyamatos ellátását, megteszi a 

vizsgálati megállapítások alapján 

szükséges intézkedéseket. 

j) az ülést követő 3 napon belül egy 

alkalommal kezdeményezheti a 

döntés ismételt megtárgyalását – a 

képviselő-testület önfeloszlatásáról, 

valamint a polgármester sorozatos 

törvénysértő tevékenysége miatt a 

Képviselő-testület által bíróságra 

benyújtandó keresetről szóló döntés 

kivételével – ha a testület döntését az 

önkormányzat érdekeit sértőnek 

tartja. A Képviselő-testület a 

benyújtás napjától számított 15 

napon belül dönt minősített 

többséggel. A döntést addig 

végrehajtani nem lehet, amíg arról a 

kapcsolatos feladatai: 

a) a képviselő-testület döntései szerint és 

saját hatáskörében irányítja a polgármesteri 

hivatalt, a közös önkormányzati hivatalt; 

b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével 

meghatározza a polgármesteri hivatalnak, a 

közös önkormányzati hivatalnak feladatait az 

önkormányzat munkájának a szervezésében, 

a döntések előkészítésében és 

végrehajtásában; 

c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt 

államigazgatási ügyekben, hatósági 

hatáskörökben, egyes hatásköreinek 

gyakorlását átruházhatja az 

alpolgármesterre, a jegyzőre, a 

polgármesteri hivatal, a közös 

önkormányzati hivatal ügyintézőjére; 

d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be 

a képviselő-testületnek a hivatal belső 

szervezeti tagozódásának, létszámának, 

munkarendjének, valamint ügyfélfogadási 

rendjének meghatározására; 

e) a hatáskörébe tartozó ügyekben 

szabályozza a kiadmányozás rendjét; 

f) pályázat alapján, határozatlan időre 

nevezi ki a jegyzőt; 

g) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző 

tekintetében; 

h) a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint, a 

jegyző javaslatára az aljegyző(ke)t; 

i) egyetértése szükséges – az általa 

meghatározott körben – a polgármesteri 

hivatal köztisztviselője, alkalmazottja 

kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői 

kinevezéséhez, felmentéséhez, 

jutalmazásához; 

j) a jegyzővel közösen rendelkezik – a 

jogszabályok keretei között – az ideiglenes 

külföldi kiküldetés rendjéről, dönt a szakmai 

kiküldetésben részt vevő személyekről, 

szakmai kiküldetés esetén az illetékes 

bizottság vagy felügyelő bizottság 

véleményének figyelembe vételével; 

k) engedélyezi a jegyző és az aljegyző 



Képviselő-testület a megismételt 

tárgyalás alapján nem dönt 

(2) A polgármester feladatai a bizottságok 

működésével kapcsolatosan: 

a) kötelező jelleggel indítványozhatja a 

bizottság összehívását, 

b) felfüggesztheti a bizottság, a 

részönkormányzat testülete 

döntésének végrehajtását, ha az 

ellentétes a Képviselő-testület 

döntésével vagy sérti az 

Önkormányzat érdekeit. A 

felfüggesztett bizottsági döntésről – 

a polgármester előterjesztésére - a 

Képviselő-testület soron következő 

ülésén határoz, 

c) biztosítja a bizottságok rendszeres 

tájékoztatását. 

(3) A polgármester egyéb feladatai: 

a) dönt a jogszabályok által 

hatáskörébe utalt államigazgatási, 

hatósági ügyekben, egyes hatáskörei 

gyakorlását átruházhatja az 

alpolgármesterre, a jegyzőre, a 

polgármesteri hivatal ügyintézőjére, 

b) a hatáskörébe tartozó ügyekben 

szabályozza a kiadmányozás rendjét, 

c) gyakorolja a munkáltatói jogokat a 

jegyző tekintetében, 

d) gyakorolja az egyéb munkáltatói 

jogokat az alpolgármesterek, az 

önkormányzati intézményvezetők 

tekintetében, 

e) pályázat útján – a jogszabályokban 

megállapított képesítési 

követelményeknek megfelelő 

jegyzőt nevez ki.  

f) a jegyző javaslatára – a jegyzőre 

vonatkozó szabályok szerint – 

aljegyző(ke)t nevez ki a jegyző 

helyettesítésére, munkájának 

segítésére, a jegyző által 

meghatározott feladatok ellátására. 

Az aljegyző(k)re a jegyzőre 

vonatkozó szabályok érvényesek. 

g) az általa meghatározott körben 

egyetértési jogot gyakorol a jegyző 

hatáskörébe tartozó kinevezés, 

vezetői megbízás visszavonása, 

valamint a jutalmazás tekintetében. 

kiküldetését 

l) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat 

az alpolgármester és az önkormányzati 

intézményvezetők tekintetében. 

m) szervezi a kerületfejlesztés, valamint a 

közszolgáltatás körébe tartozó feladatok 

megoldását 

n) szabályozza és megteremti az ellenőrzési 

feladatok ellátásának feltételeit és biztosítja 

ezen feladatok folyamatos ellátását, megteszi 

a vizsgálati megállapítások alapján a 

szükséges intézkedéseket, 

o) a Képviselő-testület elé terjeszti a – 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelő 

tartalommal és határidőben – a költségvetési 

koncepciót, a költségvetési rendeletet és a 

zárszámadást. 

(2) A polgármester Képviselő-testület és 

bizottságok  munkájával kapcsolatos 

feladatai: 

a.) összehívja és vezeti a képviselő-testület 

ülését, valamint képviseli a képviselő-

testületet 

b) segíti a képviselők munkáját 

c) amennyiben a Képviselő-testület döntését 

a helyi önkormányzat érdekeit sértőnek 

tartja, ugyanazon ügyben - a képviselő-

testület önfeloszlatásáról szóló, valamint az 

Mötv. 70. § (1) bekezdésében meghatározott 

ügyben hozott döntése kivételével - egy 

alkalommal kezdeményezheti az ismételt 

tárgyalást. A kezdeményezést az ülést követő 

három napon belül nyújthatja be, a 

képviselő-testület a benyújtás napjától 

számított tizenöt napon belül minősített 

többséggel dönt. A döntést addig 

végrehajtani nem lehet, amíg arról a 

képviselő-testület a megismételt tárgyalás 

alapján nem dönt. 

d) indítványára a bizottságot össze kell hívni 

az indítvány kézhezvételétől számított 8 

napon belül 

e) felfüggesztheti a bizottság, a 

részönkormányzat testülete döntésének a 



h) a jogszabályok keretei között a 

jegyzővel közösen rendelkezik az 

ideiglenes külföldi kiküldetés 

rendjéről,  

i) dönt a kiküldetésben részt vevő 

személyekről, szakmai kiküldetés 

esetén az illetékes szakbizottság 

vagy felügyelő bizottság 

véleményének figyelembe vételével.  

A jegyző, aljegyző kiküldetését a 

polgármester engedélyezi. 

j) dönt a külföldi küldöttségek 

programjáról, 

k) dönt a nemzetiségi 

önkormányzatokkal kötendő 

együttműködési megállapodásokról, 

l) dönt Ferencváros díszpolgárai 

temetési költségeihez Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata által történő 

hozzájárulásról 

m) dönt költségvetési fedezetet nem 

igénylő együttműködési 

megállapodások megkötéséről, 

szándéknyilatkozatok kiadásáról, 

n) dönt önerőt nem igénylő pályázatok 

benyújtásáról, 

o) dönt legfeljebb 2 millió forint önerőt 

igénylő pályázat benyújtásáról, 

amennyiben az önerő biztosítására a 

költségvetési fedezet rendelkezésre 

áll. 

p) önkormányzati rendeletben 

meghatározott értékhatárig dönt a 

forrásfelhasználásról, döntéséről 

tájékoztatja a képviselő-testületet. 

q) dönt a pályázathoz kapcsolódó, 

költségvetési fedezetet nem igénylő 

esetekben  a támogatási 

szerződések módosításáról. 

r) gyakorolja - az önkormányzati 

képviselői frakciókkal történő 

egyeztetéseket követően - a 

köznevelésről szóló törvény alapján 

a működtetőt megillető 

véleményezés jogát. 

s) állami kitüntetésre vonatkozó 

javaslatot tesz a kitüntetés témája 

szerint érintett, az önkormányzat 

fenntartásában és működtetésében 

végrehajtását, ha az ellentétes a Képviselő-

testület határozatával vagy sérti az 

önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett 

döntésről a Képviselő-testület a következő 

ülésén határoz. 

f) biztosítja a bizottságok rendszeres 

tájékoztatását 

(3) A polgármester egyéb feladatai: 

a) dönt a nemzetiségi önkormányzatokkal 

kötendő együttműködési megállapodásokról; 

b) dönt Ferencváros díszpolgárai temetési 

költségeihez történő hozzájárulásról; 

c.) dönt a költségvetési fedezetet nem igénylő 

együttműködési megállapodások 

megkötéséről, szándéknyilatkozatok 

kiadásáról; 

d) dönt az önerőt nem igénylő pályázatok 

benyújtásáról 

e) dönt a legfeljebb 2 millió forint önerőt 

igénylő pályázat benyújtásáról, amennyiben 

az önerő biztosítására a költségvetési fedezet 

rendelkezésre áll; 

f) önkormányzati rendeletben meghatározott 

értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, 

döntéséről tájékoztatja a Képviselő-

testületet; 

g) dönt pályázathoz kapcsolódó, 

költségvetési fedezetet nem igénylő esetekben 

a támogatási szerződések módosításáról; 

h) gyakorolja – a frakciókkal történő 

egyeztetést követően – a köznevelési törvény 

alapján a működtetőt megillető véleményezés 

jogát; 

i) állami kitüntetésre vonatkozó javaslatot 

tesz a kitüntetés témája szerint érintett, az 

önkormányzat fenntartásában és 

működtetésében lévő intézmények vagy az 

önkormányzat tulajdonában álló gazdasági 

társaságok vezetői javaslatainak figyelembe 

vételével; 

j) az alapítvány és közalapítvány részére 

történő forrás átadás kivételével, dönt az 

egyedi kérelmen alapuló, az 

államháztartáson belülre, vagy a 



lévő intézmények illetve az 

önkormányzat tulajdonában álló 

gazdasági társaságok vezetőinek 

javaslatai figyelembe vételével.  

t) az alapítvány és közalapítvány részére 

történő forrás átadás kivételével dönt az 

egyedi kérelmen alapuló, az 

államháztartáson belülre történő, illetve 

a polgármesteri feladatok ellátására 

elkülönített keret terhére történő 

támogatási szerződések megkötéséről. 

 

 

 

 

 

47. § 

 

 

 

(5) A Képviselő-testület egyes hatásköreit 

rendeletében vagy határozatában a 

polgármesterre ruházhatja. A polgármesterre 

átruházott hatáskörök jegyzékét az 5. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

 

polgármesteri feladatok ellátására 

elkülönített keret terhére történő támogatási 

szerződések megkötéséről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) A R. 47. § (5) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

 

A Képviselő-testület egyes hatásköreit 

rendeletében vagy határozatában a 

polgármesterre ruházhatja. A 

polgármesterre átruházott hatáskörök 

jegyzékét a 8. számú melléklet tartalmazza. 

 

50.§  

 

A jegyző: 

a) gondoskodik az önkormányzat 

működésével kapcsolatos feladatok 

ellátásáról, ennek keretében 

biztosítja a munkatervi 

előterjesztések előkészítését, 

b) elkészíti a kerületi önkormányzat 

gazdasági programtervezeteit, a 

költségvetésről szóló koncepciót, a 

költségvetési és a kapcsolódó 

rendeletek tervezeteit, melyet a 

polgármester terjeszt a Képviselő-

testület elé, 

c) elkészíti az éves zárszámadás 

tervezetét, melyet a polgármester 

terjeszt a testület elé, 

d) a hatáskörébe tartozó ügyekben 

szabályozza a kiadmányozás rendjét, 

e) vezeti a Polgármesteri Hivatalt és 

szervezi a hivatali munkát, biztosítja 

a folyamatos belső ellenőrzés 

végzésének feltételeit, megteszi az 

ellenőrzés alapján szükséges 

A R. 50. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

A jegyző: 

a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt 

államigazgatási ügyekben; 

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a 

polgármesteri hivatal, a közös 

önkormányzati hivatal köztisztviselői és 

munkavállalói tekintetében, továbbá 

gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az 

aljegyző tekintetében; 

c) gondoskodik az önkormányzat 

működésével kapcsolatos feladatok 

ellátásáról; 

d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-

testület, a képviselő-testület bizottságának 

ülésén; 

e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-

testület szervének és a polgármesternek, ha a 

döntésük, működésük jogszabálysértő; 

f) évente beszámol a képviselő-testületnek a 

hivatal tevékenységéről; 



intézkedéseket, 

f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 

és munkavállalói tekintetében, 

melynek során biztosítja a 

polgármester által meghatározott 

egyetértési jog érvényesítését 

g) döntésre előkészíti a polgármester 

hatáskörébe tartozó államigazgatási 

ügyeket, 

h) dönt a polgármester által részére 

átadott hatósági ügyekben, 

i) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, 

j) a munkatervben rögzített időpontban 

beszámol Polgármesteri Hivatal 

munkájáról, az ügyintézésről, 

k) állást foglal a benyújtott 

előterjesztések törvényességéről, 

l) köteles jelezni a Képviselő-

testületnek, a bizottságoknak, a 

polgármesternek, a 

részönkormányzat testületének, ha 

döntésüknél jogszabálysértést észlel, 

m) törvényességi észrevételét a 

jegyzőkönyvhöz kell csatolni,  

n) gondoskodik az önkormányzati 

rendeletek, önkormányzati és 

nemzetiségi önkormányzati normatív 

határozatainak kihirdetéséről és 

hatályos szövegének 

naprakészségéről, 

o) gondoskodik az SZMSZ 

függelékeinek naprakészen 

tartásáról, 

p) gondoskodik az Önkormányzat helyi 

rendeleteinek jogharmonizációjáról. 

 

g) döntésre előkészíti a polgármester 

hatáskörébe tartozó államigazgatási 

ügyeket; 

h) dönt azokban a hatósági ügyekben, 

amelyeket a polgármester ad át; 

i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és 

önkormányzati hatósági ügyekben; 

j) a hatáskörébe tartozó ügyekben 

szabályozza a kiadmányozás rendjét; 

k) rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a 

talált idegen dologgal kapcsolatos a 

körözési nyilvántartási rendszerről és a 

személyek, dolgok felkutatásáról és 

azonosításáról szóló törvény szerinti 

adatokat, valamint a talált idegen dolog 

tulajdonosnak történő átadást követően törli 

azokat; 

l) elkészíti az önkormányzat gazdasági 

programtervezeteit, a költségvetésről szóló 

koncepciót, a költségvetési és a kapcsolódó 

rendeletek tervezeteit, a zárszámadás 

tervezetét, melyet a polgármester terjeszt a 

Képviselő-testület elé; 

m) gondoskodik a belső ellenőrzés 

működtetéséről 

n) állást foglal a Képviselő-testületi és a 

bizottsági előterjesztések törvényességéről 

o) gondoskodik az önkormányzati 

rendeletek, az önkormányzati és nemzetiségi 

önkormányzati normatív határozatok 

kihirdetéséről 

 

A tanácsnok 

 

51.§ (1) A Képviselő-testület valamely 

önkormányzati feladatkör ellátásának 

felügyeletére, tagjai közül minősített 

többséggel tanácsnokot választ. A 

megválasztott tanácsnokok feladatkörét az 3. 

számú melléklet, a névsort a 3. számú 

függelék tartalmazza.  

(2) A tanácsnoki feladatkör képviselő-

testületi megszüntetése esetén a tanácsnoki 

megbízás is megszűnik. 

 

A R. 51-52 §-ai hatályukat vesztik. 

 



A Fővárosi Közgyűlés kerületi küldöttje 

(kerületi küldött) 

 

52.§ (1) A Fővárosi Közgyűlés ülésén a 

Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott módon 

tanácskozási joggal vesz rész a kerületi 

küldött. 

(2) A kerületi küldöttet a Képviselő-testület 

saját soraiból, minősített többséggel 

választja és menti fel. 

(3) A kerületi küldött a Fővárosi 

Közgyűlésben Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencváros Önkormányzatának érdekeit, a 

Képviselő-testület döntéseit köteles 

képviselni. 

(4) A munkatervben rögzített időpontokban 

a kerületi küldött köteles beszámolni 

tevékenységéről. 

 

A Polgármesteri Hivatal 

 

 

 

 

 

 

53.§ (1) A Képviselő-testület az 1.§ (4) 

bekezdésében meghatározott elnevezéssel 

egységes hivatalt hoz létre, melynek 

személyi és tárgyi feltételeinek pénzügyi 

fedezetét éves költségvetésében biztosítja. 

(2) A Polgármesteri Hivatal feladatkörébe 

tartozik az Önkormányzat működésével, 

valamint a polgármester és a jegyző feladat- 

és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos teendők ellátása. 

(3) A Polgármesteri Hivatal önállóan 

gazdálkodó költségvetési szerv. 

(4) A Polgármesteri Hivatal szervezeti 

felépítését és működésére vonatkozó 

szabályokat a Szervezeti és Működési 

Szabályzata tartalmazza, melyet a 

Képviselő-testület fogad el.   

(5) A Polgármesteri Hivatal köteles a 

nemzetiségi önkormányzatok munkáját 

segíteni. 

(6) A Polgármesteri Hivatal vezető állású 

köztisztviselői: az irodavezetők, az 

(1) A R. 53. §-a és címe az alábbiak szerint 

módosul: 

 

A Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati 

költségvetési szervek 

 

53. § (1)  A helyi önkormányzat képviselő-

testülete az önkormányzat működésével, 

valamint a polgármester vagy a jegyző 

feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek 

döntésre való előkészítésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

ellátására polgármesteri hivatalt , hoz létre. 

A hivatal közreműködik az önkormányzatok 

egymás közötti, valamint az állami 

szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában. 

(2) A polgármesteri Hivatal önállóan 

gazdálkodó költségvetési szerv. 

(3) A Polgármesteri Hivatal szervezeti 

felépítésére és a működésére vonatkozó 

szabályokat a Szervezeti és Működési 

Szabályzat tartalmazza, melyet a Képviselő-

testület hagy jóvá. 

(4) A Polgármesteri Hivatal segíti a 

nemzetiségi önkormányzatok munkáját a 



irodavezető helyettesek. Kötelesek a 

Képviselő-testület, valamint a 

szakterületüknek megfelelő bizottság ülésén 

tanácskozási joggal részt venni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az önkormányzati költségvetési szervek 

 

54.§ (1) A Képviselő-testület határozatával 

az önkormányzati feladatok ellátására 

költségvetési szervet alapíthat, tarthat fenn. 

Az általa alapított, illetve fenntartott 

költségvetési szervet megszüntetheti, illetve 

átszervezheti. A költségvetési szervek 

jegyzékét a 6. számú függelék tartalmazza. 

(2) A költségvetési szerv alapító okirata a 

határozat mellékleteként tartalmazza: 

a) a költségvetési szerv által ellátandó 

alap és vállalkozási tevékenységeket, 

b) a felügyeleti és ellenőrzési joggal 

rendelkező bizottság és hivatali 

szervezet megnevezését, 

c) az önkormányzat felügyeleti jogait, 

d) a költségvetési szerv használatába 

kerülő ingatlanok felsorolását, 

e) a költségvetési szervre vonatkozó 

gazdálkodási szabályokat, 

f) a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelő adatokat és szabályokat. 

(3) A költségvetési szerv vezetőjét – 

pályázati úton – a Képviselő-testület nevezi 

ki, ha a jogszabály másként nem 

rendelkezik. Az egyéb munkáltatói jogokat a 

polgármester gyakorolja. A nemzetiségi 

költségvetési szervek vezetőinek 

kinevezéséhez az érintett helyi nemzetiségi 

önkormányzat egyetértése szükséges. 

(4) A költségvetési szervek a működésükre 

és gazdálkodásukra vonatkozó felsőbb szintű 

jogszabályokban valamint az együttműködési 

megállapodásban foglalt módon. 

(5) A Polgármesteri Hivatal vezető állású 

tisztségviselői: az irodavezetők és az 

irodavezető-helyettesek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Az 54. § címe hatályát veszti, szövege 

pedig az alábbiak szerint módosul:  

 

54. § A Képviselő-testület határozatával az 

önkormányzati feladatok ellátására 

költségvetési szervet alapíthat, tarthat fenn. 

Az általa alapított, illetve fenntartott 

költségvetési szervet megszüntetheti, 

átszervezheti a jogszabályokban foglalt 

szabályok szerint. A költségvetési szervek 

jegyzékét a 9. számú. melléklet tartalmazza. 

 



jogszabályok és a helyi önkormányzati 

rendeletek szerint kötelesek működni, az 

önkormányzat felügyeleti és ellenőrzési 

jogait a költségvetési szerv autonómiájának 

tiszteletben tartásával gyakorolja. 

 

 

A költségvetési koncepció 

 

56.§  

(1) A költségvetési koncepció a tervezett 

bevételek, a kötelezettségvállalások és más 

fizetési kötelezettségek, és a Kormány az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (a továbbiakban: Áht.) 13.§.(1) 

bekezdése szerinti döntés 

figyelembevételével elkészített, a következő 

évi költségvetés összeállításának alapjául 

szolgáló iránymutatás. 

(2) A költségvetési koncepcióban 

meghatározásra kerülnek azok a kiemelt 

szempontrendszerek, prioritási sorrendek, 

amelyekre építkezve a következő évi 

költségvetési tervezési munka elkezdődhet.  

(3) A költségvetési koncepció elkészítéséért 

a Jegyző felelős. 

(4) A következő évre vonatkozó koncepciót 

a polgármester október 31-ig nyújtja be a 

Képviselő-testületnek. 

(5) A Polgármester a költségvetési 

koncepció tervezetéről a bizottságok 

véleményét kikéri, és azt a költségvetési 

koncepció tervezetéhez csatolja. A Pénzügyi 

és Ellenőrzési Bizottságnak a költségvetési 

koncepció tervezetének egészéről véleményt 

kell alkotnia. 

(6) A költségvetési koncepció tervezetét a 

Képviselő-testület a bizottságok 

véleményével együtt megtárgyalja, és 

határozatot hoz a költségvetés készítés 

további teendőiről. 

(7) A nemzetiségi önkormányzatra az (1) , 

(2)  és (4) bekezdés rendelkezéseit kell 

alkalmazni azzal, hogy  

a) a Képviselő-testület hatáskörét a 

nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testülete gyakorolja, 

b) polgármester részére meghatározott 

feladatokat a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke látja el. 

A R. 56-59. §-ai hatályukat vesztik. 

 



 

A költségvetési rendelet 

 

57.§ (1) Az önkormányzat költségvetését a 

Képviselő-testület rendeletben állapítja meg.   

A költségvetést az Áht. 23. §-a, 24. §-a, 

102.§-a, valamint az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: 

Ávr.)  24. §-a és a 28. §-a szerinti 

szerkezetben, és az Áht. 5 §.-ban 

foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni. 

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdésének a) és b) 

pontja alapján elkülönülnek egymástól  

a helyi önkormányzat költségvetési bevételei 

és költségvetési kiadásai, valamint a helyi 

önkormányzat által irányított költségvetési 

szervek (ide értve a Polgármesteri Hivatalt 

is) költségvetési bevételei és költségvetési 

kiadásai.  

(3) A költségvetési rendelet-tervezet 

elkészítéséért a Jegyző felelős.  

(4) A Jegyző – az Ávr. 27. §-a alapján – a 

költségvetési rendelet-tervezetet a 

költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, 

annak eredményét írásban rögzíti, majd a 

rendelettervezetet és az egyeztetés 

eredményét a költségvetési szerveket érintő 

táblaszerkezet bemutatásával a Polgármester 

a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.  

(5) A Polgármester a Képviselő-testület elé 

terjeszti a bizottságok által megtárgyalt 

rendelet tervezetet, amelyhez csatolja 

legalább a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

írásos véleményét. 

(6)A Jegyző által elkészített költségvetési 

rendelet tervezetet a Polgármester a központi 

költségvetésről szóló törvény 

hatálybalépését követő negyvenötödik napig 

nyújtja be a Képviselő-testületnek. 

(7) A nemzetiségi önkormányzatra az (1) , 

(2)  és (6) bekezdés rendelkezéseit kell 

alkalmazni azzal, hogy  

a) költségvetési rendeleten 

költségvetési határozatot kell 

érteni,  

b) a Képviselő-testület 

hatáskörét a nemzetiségi 

önkormányzat képviselő-

testülete gyakorolja, 



c) polgármester részére 

meghatározott feladatokat a 

nemzetiségi önkormányzat 

elnöke látja el. 

(8) A költségvetési rendelet megalkotásáig a 

polgármester jogosult a bevételek 

beszedésére, valamint az előző évi kiadási 

előirányzatokon belül a kiadások arányos 

teljesítésére. 

(9) A Képviselő-testület költségvetési 

rendeletét az Áht. 34 §. és az Ávr. 42.§-ában 

meghatározottak szerint módosítja. A 

módosítás tartalmazza az önkormányzat 

számára az eltelt időszakban juttatott 

pótelőirányzatoknak, előirányzat 

zárolásoknak, többletbevételeknek, vagy a 

bevételek tervezettől történő elmaradásának, 

valamint a költségvetési rendeletben az 

intézményeknek, a polgármesternek, a 

bizottságoknak biztosított jogkörökből 

adódó előirányzat módosításoknak az 

átvezetését 

 

Évközi beszámolás 

 

58.§ (1) A polgármester a helyi 

önkormányzat gazdálkodásának első félévi 

helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed 

éves helyzetéről az Áht. 87. §-a szerinti 

időpontban, írásban tájékoztatja a Képviselő-

testületet. A tájékoztató tartalmazza az 

önkormányzat költségvetési rendeletében 

megjelenő előirányzatok és a költségvetési 

egyenleg alakulását. 

(2) A nemzetiségi önkormányzat a 

gazdálkodásról az (1) bekezdésben 

foglaltaknak megfelelően beszámol a 

Képviselő-testületnek. (2) A helyi 

nemzetiségi önkormányzat elnöke az (1) 

bekezdésben előírt beszámolási kötelezettség 

teljesítéséhez információt szolgáltat. 

 

Zárszámadás 

58/A.§ (1) A jegyző által elkészített 

zárszámadási rendelet-tervezetet az Áht. 91. 

§ (2) bekezdésében foglalt mérlegekkel és 

kimutatásokkal, továbbá az Áht. 102.§ 

figyelembe vételével a polgármester a 

költségvetési évet követő negyedik hónap 

utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület 



elé. 

(2) A zárszámadási rendelet-tervezetet –az 

összehasonlíthatóság érdekében- a 

költségvetési rendelettel azonos 

szerkezetben kell összeállítani. 

(3) A Képviselő-testület a zárszámadásról 

rendeletet alkot. 

(4) A nemzetiségi önkormányzat 

zárszámadásának megalkotására az (1)-(3) 

bekezdést kell alkalmazni. 

 

 

 

 

 

XII. FEJEZET 

A KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A 

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

KAPCSOLATRENDSZERÉNEK ELVEI 

 

59.§ (1) A Képviselő-testület együttműködik 

a Fővárosi Önkormányzattal. 

(2) A polgármester a fővárosi és a kerületi 

polgármesterekkel egyeztetést folytathat és – 

külön felhatalmazás nélkül – az 

együttműködési szándéknyilatkozatokat 

aláírhatja. Erről a Képviselő-testület 

legközelebbi ülésén beszámol. 

(3) A kerület érdekeit a Fővárosi 

Önkormányzat Közgyűlésének ülésein a 

kerületi küldött képviseli. 

 

61.§  

 

Az SZMSZ mellékletei: 

1. számú melléklet: Az állandó bizottságok 

feladatai 

2. számú melléklet: A részönkormányzat 

és a hivatali kirendeltség feladatai 

3. számú melléklet A tanácsnokok 

feladatai 

4. számú melléklet: A közzététel 

helyszínei 

5. számú melléklet: A polgármesterre és az 

állandó bizottságokra átruházott hatáskörök 

jegyzéke 

 

 

 

 

(1)A R. 61. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

Az SZMSZ mellékletei: 

1. számú melléklet: A Képviselő-testület 

tagjainak és tisztségviselőinek névjegyzéke 

2. számú melléklet: Az önként vállalt 

feladatok jegyzéke 

3. számú melléklet: A minősített szavazati 

többséget igénylő döntések jegyzéke 

4. számú melléklet: A közzétételi helyszínek 

5. számú melléklet: A bejelentett frakciók 

listája 

6. számú melléklet: A Képviselő-testület 

állandó bizottságainak és a 

részönkormányzat főbb feladatai 

7. számú melléklet: A Képviselő-testület 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.§ Az SZMSZ függelékei:  

1. számú függelék: A Képviselő-testület 

tagjainak és tisztségviselőinek névsora 

2. számú függelék: A nemzetiségi 

önkormányzat tagjainak és tisztségviselőinek 

névsora 

3. számú függelék: A Képviselő-testület 

állandó bizottságainak és tisztség-viselőinek, 

valamint tanácsnokainak névsora. 

4. számú függelék:   

5. számú függelék: A minősített többséget 

igénylő döntések jegyzéke  

6. számú függelék: Az Önkormányzat 

által fenntartott intézmények és társaságok 

neve és címe. 

7. számú függelék: A vagyonnyilatkozat 

tételi kötelezettséggel járó munkakörök 

meghatározásáról. 

8. számú függelék: A bejelentett frakciók. 

9. számú függelék:  A Képviselő-testület 

önként vállalt feladatai 

 

állandó bizottságai elnökeinek és tagjainak 

névsora 

8. számú melléklet: A polgármesterre és a 

bizottságokra átruházott hatáskörök 

jegyzéke 

9. számú melléklet: A költségvetési szervek 

és gazdasági társaságok jegyzéke 

 

 

 

 

 

 

(2) A R. 62. §-a hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

 


