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Tárgy:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő:

dr. Bácskai János polgármester

Készítette:

dr. Riskó György Balázs, Jogi és Pályázati Iroda

Előzetesen tárgyalja:

valamennyi bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizsák Ildikó s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

x
normatív
hatósági
egyéb

x

többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

x

x

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évi LXXXV. törvény 1.§-a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 4. pontjából kiveszi a képviselő-testület át
nem ruházható hatáskörei közül az államháztartáson kívüli forrás átadását, átvételét, és
rendeletben szabályozandó feladatként határozza meg. Ugyanakkor a képviselő-testület át
nem ruházható hatáskörébe utalja – a korábbi szabályozásnak is megfelelően - az alapítványi
forrás átvételét és átadását.
E jogszabályi változás következtében indokolt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet)módosítása.
A Rendelet szövegéből indokolt törölni az átruházott hatásköri listát tartalmazó függelékre
történő hivatkozásokat, tekintettel arra, hogy az Mötv. előírásainak megfelelően az átruházott
hatáskörök a korábbiakban beépítésre kerültek a Rendelet 5. számú mellékletébe.
A Képviselő-testület októberi ülésén módosította Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendeletet, amely
következtében a Rendelet 5. számú mellékletét módosítani szükséges.
Fentiek alapján a mellékelt rendelet-módosítási javaslatot teszem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot és a döntési javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2013. december 5.

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 …../2013. (….. ….) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.
Határidő: 2013. december 12.
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 …../2013. (….. ….) önkormányzati rendeletét
Határidő: 15 nap
Felelős: a jegyző a rendelet kihirdetéséért
Mellékletek: 1. rendelet-tervezet
2. indokolás
3. hatásvizsgálati lap
4. kéthasábos változat

Előterjesztés 1. számú melléklete

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2013. (…) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatáról
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés d) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 13. §
(7) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) tájékoztatók:
- negyedévente a határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás
- a polgármester az előző ülés óta eltelt időben az Önkormányzatot érintő jelentősebb
eseményekről írásban tájékoztatást ad a Képviselő-testület részére.
- a jegyző évente tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek a hatósági munka
tapasztalatairól, és a törvényesség helyzetéről.”
2. §
A Rendelet 38. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Képviselő-testület egyes hatásköreit a bizottságokra átruházhatja.”
3. §

A Rendelet 47. § (3) bekezdésének t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„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.”
4. §
(1) A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti
felsorolásának 47. pontja hatályát veszti.

(2) A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolása
kiegészül a következő pontokkal az alábbiak szerint:
„58) dönt a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon hasznosításáról legfeljebb 1 éves
időtartam esetén (21/2012. (VI.12.) rendelet 14.§ (6) bekezdés a) pont)
59) jóváhagyja a 21/2012. (VI.12.) rendelet 5. § (2) bekezdés e)-g) pontjaiban meghatározott
vagyon továbbhasznosítását legfeljebb 5 éves időtartam esetén (21/2012. (VI.12.) rendelet
14. § (7) bekezdés a) pontja)
60) dönt a legfeljebb 500 ezer Ft értékű önkormányzati ingó vagyon hasznosításáról annak
időtartamától függetlenül (21/2012. (VI.12.) rendelet 15. § (5) bekezdés)”
5.

§

A Rendelet 5. számú mellékletének II. pontjának „1. Gazdasági Bizottság:” cím alatti
felsorolása kiegészül a következő ponttal az alábbiak szerint:
„36) dönt a korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon hasznosításáról 1 éves
időtartamot meghaladó, legfeljebb 5 éves időtartam esetén (21/2012. (VI.12.) rendelet 14. §
(6) bekezdés b) pontja)”
6.

§

A Rendelet 5. számú mellékletének II. pontjának „Minden Bizottság” cím alatti 1.) pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.) az alapítvány és közalapítvány részére történő forrás átadás kivételével dönt a mindenkor
hatályos költségvetési rendelet szerint a bizottság döntési hatáskörébe tartozó kiadási
előirányzatok, pénzügyi keretek felhasználásáról, átcsoportosításáról, pályázatok kiírásáról és
elbírálásáról, és az általa kiírt pályázat, illetve egyedi kérelem alapján megítélt támogatási
szerződések megkötéséről.”

7. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest 2013. december

Dr. Bácskai János
polgármester

Dr. Nagy Hajnalka
jegyző

Előterjesztés 2. számú melléklete

INDOKOLÁS
1. §-hoz:

Az átruházott hatáskörök az Mötv. előírásainak megfelelően a Rendelet 5.
számú mellékletébe kerültek beépítésre.

2. §-hoz:

Az átruházott hatáskörök az Mötv. előírásainak megfelelően a Rendelet 5.
számú mellékletébe kerültek beépítésre.

3. §-hoz:

A módosítás az Mötv. rendelkezéseinek módosulása miatt szükséges.

4. §-hoz:

A kiegészítés a 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítása miatt
szükséges.

5. §-hoz:

A kiegészítés a 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosítása miatt
szükséges.

6. §-hoz:

A módosítás az Mötv. rendelkezéseinek módosulása miatt szükséges.

Előterjesztés 3. számú melléklete
HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete módosításához

1. Társadalmi hatások
A rendeletnek nincs jelentős társadalmi hatása.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletnek nincs gazdasági és költségvetési hatása.
3. Környezeti hatások
A rendeletnek nincs környezetre gyakorolt hatása.
4. Egészségügyi követelmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak az adminisztrációs terheket csökkentik.
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.

Előterjesztés 4. számú melléklete

Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.)
önkormányzati rendelete
(hatályos rendelkezések)

…./2013. (…..) önkormányzati rendelet a
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(módosítani javasolt rendelkezések)

13. §

13. §

(7) c) tájékoztatók:
(7) c) tájékoztatók:
- negyedévente a határozatok
- negyedévente a határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatás
végrehajtásáról szóló tájékoztatás
- a polgármester a Képviselő-testület
- a polgármester az előző ülés óta
részére a 4. számú függelék 5., 6., 7.,
eltelt időben az Önkormányzatot
8., 9., 36. pontjaiban meghatározott
érintő jelentősebb eseményekről
átruházott hatáskörökben az előző
írásban tájékoztatást ad a Képviselőülés óta eltelt időben eljárva tett
testület részére.
intézkedéseiről tájékoztatót készít.
- a jegyző évente tájékoztatást ad a
- a polgármester az előző ülés óta
Képviselő-testületnek a hatósági
eltelt időben az Önkormányzatot
munka
tapasztalatairól,
és
a
érintő jelentősebb eseményekről
törvényesség helyzetéről.
írásban tájékoztatást ad a Képviselőtestület részére.
- a jegyző évente tájékoztatást ad a
Képviselő-testületnek a hatósági
munka
tapasztalatairól,
és
a
törvényesség helyzetéről.
38.§
38.§
(3) A Képviselő-testület egyes hatásköreit a (3) A Képviselő-testület egyes hatásköreit a
bizottságokra átruházhatja. A bizottságokra bizottságokra átruházhatja.
átruházott hatásköröket a 4. számú függelék
tartalmazza.
47. §

47. §

(3) t) dönt a mindenkor hatályos
költségvetési
rendeletben erre a célra elkülönített összeg
erejéig támogatási szerződések
megkötéséről.

(3) 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.

5. számú melléklet
I. A polgármester:
58) dönt a korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon hasznosításáról legfeljebb 1
éves időtartam esetén (21/2012. (VI.12.)
rendelet 14.§ (6) bekezdés a) pont)
59) jóváhagyja a 21/2012. (VI.12.) rendelet
5. § (2) bekezdés e)-g) pontjaiban
meghatározott vagyon továbbhasznosítását
legfeljebb 5 éves időtartam esetén (21/2012.
(VI.12.) rendelet 14. § (7) bekezdés a)
pontja)
60) dönt a legfeljebb 500 ezer Ft értékű
önkormányzati ingó vagyon hasznosításáról
annak időtartamától függetlenül (21/2012.
(VI.12.) rendelet 15. § (5) bekezdés)
5. számú melléklet
II. 1. Gazdasági Bizottság:
36) dönt a korlátozottan forgalomképes
önkormányzati vagyon hasznosításáról 1
éves időtartamot meghaladó, legfeljebb 5
éves időtartam esetén (21/2012. (VI.12.)
rendelet 14. § (6) bekezdés b) pontja)
5. számú melléklet
II. Minden bizottság:
1.) dönt a költségvetési rendelet szerint a
bizottság döntési hatáskörébe tartozó
kiadási előirányzatok, pénzügyi
keretek
felhasználásáról,
átcsoportosításáról,
pályázatok
kiírásáról és elbírálásáról,

5. számú melléklet
II. Minden bizottság:
1.) az alapítvány és közalapítvány részére
történő forrás átadás kivételével dönt a
mindenkor hatályos költségvetési rendelet
szerint a bizottság döntési hatáskörébe
tartozó kiadási előirányzatok, pénzügyi
keretek felhasználásáról, átcsoportosításáról,
pályázatok kiírásáról és elbírálásáról, és az
általa kiírt pályázat, illetve egyedi kérelem
alapján megítélt támogatási szerződések
megkötéséről.

