3. számú melléklet

A minősített többséget igénylő döntések jegyzéke

Képviselő-testület:
Az Mötv. előírásai alapján
1) rendeletalkotás (42.§ 1. pont),
2) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe
utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;(42.§ 2. pont),
3) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás,
abból történő kiválás; (42.§ 5. pont),
4) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi
önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;(42.§ 6. pont),
5) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;(42.§ 7. pont),
6) önkormányzati képviselő kizárása (50.§),
7) összeférhetetlenség megállapítása (50.§),
8) méltatlanság megállapítása (50.§),
9) a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés (50.§),
10) az Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendelése (50. §.),
11) a Képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlásának kimondása (55.§ (1)
bekezdés),
12) az Mötv. 68.§ (1) bekezdése alapján polgármester által kezdeményezett ismételt tárgyalás
során hozott döntés (68.§ (1) bekezdés)
13) önkormányzati társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás
megszüntetéséhez szükséges döntés (88.§ (2) bekezdés)
14) önkormányzati társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról szóló döntés (89.§ (2)
bekezdés)

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.)rendelet alapján
15)
a képviselők által kezdeményezett vita-lezárás alkalmával történő döntés arról, hogy
csak az addig szólásra jelentkezett képviselők vagy frakciónként egy-egy tag szólalhat fel (23.
§ (2) bekezdés),
16) bármely képviselő által indítványozott, vita újbóli megnyitásáról szóló döntés (23.§ (5)
bekezdés),
17) testületi ülés elnapolása (26.§ (2) bekezdés),
18) zárt ülés elrendeléséről a vagyonával való rendelkezés, valamint az általa kiírt pályázat
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor,ha a zárt ülés feltételei fennállnak
(28. § (7) bekezdés b) pont),
19) arról szóló döntés, hogy a rendeletét ugyanazon napirend keretében tárgyalja és alkotja
meg (31. § (7) bekezdés),
20) bizottságok elnökének, tagjainak megválasztása és felmentése (40.§ (1) bekezdés),
21) polgármester által kezdeményezett ismételt tárgyalás során hozott döntés (47.§ (2)
bekezdés c) pont),
22) alpolgármester választása, megbízásának visszavonása (48.§ (1) bekezdés),

Ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
25/2012. (VII.16.) rendelet alapján
23) kitüntetés adományozása és visszavonása (13.§ (2) bekezdés).

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) rendelet alapján
26) 5 millió Ft értékhatár felett jogszabály, vagy szerződés alapján az önkormányzatot
megillető követelés elengedése, mérséklése, jogviták esetén peres és peren kívüli egyezség
megkötése(11. § (1) bekezdés c) pont),
27) A forgalomképtelen önkormányzati vagyontárgyak feletti, 21/2012. (VI.12.) rendelet 12.§
(1) bekezdés szerinti tulajdonosi jogok gyakorlása a 13. § -ban szabályozott esetek kivételével
(12. § (3) bekezdés),
28) 90 millió Ft értékhatár felett korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon,
elidegenítése, megterhelése, vagy gazdasági társaságba való bevitele a (3) bekezdésben foglalt
kivétellel (14. § (1) bekezdés c) pont)

29) 90 millió Ft értékhatár felett a forgalomképes önkormányzati vagyon elidegenítése,
cseréje, megterhelése, gazdasági társaságba való bevitele (15. § (1) bekezdés c) pont és 15.§
(2) bekezdés),
30) A polgármester éves elidegenítési címjegyzékre vonatkozó javaslatának elfogadása és
módosítása (15. § (3) bekezdés).
31) Az 5 millió forintot meghaladó valamint 90 millió Ft értékhatár felett az önkormányzati
tulajdonban álló vagyon esetében a vagyonkezelői szerződés megkötéséről, a vagyonkezelői
jog ellenértékének mértékéről vagy az ingyenes átengedés szabályairól szóló döntés (17.§ (5)
bekezdés c) pont)

A lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendelet alapján
32) helyiség pályázat nélküli bérbeadása az önkormányzat által alapított alapítványoknak,
gazdasági társaságoknak, közhasznú társaságoknak (21. § (1) bekezdés a) pont).
33) tevékenység folytatásának közérdekűvé nyilvánítása (21.§ (1) bekezdés b) pont),
34) bérleti díj mérséklése, szüneteltetése (24.§ (3) bekezdés),
35) üres lakások, lakrészek esetén a forgalmi-értéktől való eltérés (27.§ (2) bekezdés)
36) elidegenítési tilalom alá tartozó helyiség elidegenítése. (32. § (2) bekezdés),

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 2/1992. (III.03.) rendelet alapján
37) a nem kötelezően kiírandó népszavazás elrendelése (8.§ (2) bekezdés).

Bizottságok

Gazdasági Bizottság

A lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendelet alapján
1.) lakás bérbeadása szociálisan rászorult kérelmezők részére (4.§ (4) bekezdés)
2.) önkormányzatnál és intézményeinél, az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági
társaságoknál dolgozók elhelyezése munkaviszony fennállásáig (9.§ (6) bekezdés)

3.) a kerületi rendőrkapitányságnál dolgozók elhelyezése munkaviszony fennállásáig (9.§ (7)
bekezdés)

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) rendelet alapján
4.) 1 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 5 millió Ft értékhatárig jogszabály, vagy szerződés
alapján az önkormányzatot megillető követelés elengedése, mérséklése, jogviták esetén peres
és peren kívüli egyezség megkötése (11.§ (1) bekezdés b.) pontja)
5.) 5 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 90 millió Ft értékhatárig korlátozottan forgalomképes
önkormányzati vagyon elidegenítése, megterhelése, vagy gazdasági társaságba való bevitele
(14.§ (1) bekezdés b) pont)
6.) 5 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 90 millió Ft értékhatárig a forgalomképes
önkormányzati vagyon elidegenítése, cseréje, megterhelése, gazdasági társaságba való
bevitele (15.§ (1) bekezdés b) pont és 15.§ (2) bekezdés)
7.) 5 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 90 millió Ft értékhatárig az önkormányzati tulajdonban
álló vagyon esetében a vagyonkezelői szerződés megkötéséről, a vagyonkezelői jog
ellenértékének mértékéről vagy az ingyenes átengedés szabályairól szóló döntés (17.§ (5)
bekezdés b) pont)

Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság
A lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendelet alapján
1.) lakás bérbeadása állami gondozottak részére (4.§. (5) bekezdés)

