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       Iktató szám: 256/2012. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. október 25-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Javaslat az elsőfokú szabálysértési feladatok ellátásáról szóló hatósági 

igazgatási társulásra vonatkozó szerződés felmondására  
 
Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette:    dr. Ördögh Brigitta aljegyző 
 
Előzetesen tárgyalja:  Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság – 2012. október 24. 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: dr. Mizsák Ildikó s.k. 
 
  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 X 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.  
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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER  

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete a 
114/2003.(IV.03.) sz. határozata alapján 2003. május 1-től kezdődően hatósági igazgatási 
társulást hozott létre XXI. kerület Budapest - Csepel Önkormányzatának Képviselő-
testületével a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény alapján ellátandó 
szabálysértési ügyintézési feladatok intézésére. 
A XXI. kerületi elsőfokú szabálysértési feladatokat a megállapodás megkötését megelőzően - 
1992. április 1-jétől – jogszabály kijelölése alapján korábban is a IX. kerület látta el. A közös 
feladatellátást megállapító jogszabályi felhatalmazás megszüntetését követően 2003-ban 
mindkét önkormányzat ugyanarra az álláspontra helyezkedett és a korábban jól működő 
együttműködés folytatásaként hozták létre az igazgatási társulást. 
 
2012. április 15-én lépett hatálya a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény. Ezen törvény a jegyző 
általános szabálysértési hatósági jogkörét megszüntette, így az ilyen jellegű ügyekben fenti 
időponttól a fővárosi, megyei kormányhivatalok járnak el. A fenti időpont után elkövetett 
szabálysértések vonatkozásában tehát már a kormányhivatal jár el, azonban az ezt 
megelőzően elkövetett cselekmények tekintetében még a jegyző rendelkezik hatáskörrel. 
Ennek megfelelően a még jegyzői hatáskörbe tartozó XXI. kerületi szabálysértési 
feljelentéseket – tekintettel, hogy azok a 6 hónapos elévülési idő alatt még érkeztek – jelenleg 
is Hivatalunk intézi. 
 
Ezzel kapcsolatban tájékoztatom T. Képviselő-testületet, hogy 2012. évben október 15-ig a 
XXI. kerületből 374 db. szabálysértési feljelentés érkezett, melyből 290 db 2012. április 15-
éig beérkezett ügy, 84 db pedig ezen időpontot követő. 
A Szabálysértési csoport intézi az eljárás eredményeként kiszabott büntetések végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat is, mely 2012. január 1-jétől (a 2011. évről áthozott ügyekkel együtt) 
október 15-ig 297 ügyet jelentett. Ebből 91 ügy (melyből 44 ügy sikeres adók módjára történő 
behajtással) zárult le és jelenleg is folyamatban van 206 ügy.  
 
A járási hivatali rendszer felállításakor az Országgyűlés a 2012. július 5-én hatályba lépett, a 
járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. 
évi XCIII. törvény 2.§ (4) bekezdésében már kifejezetten rögzíti is, hogy „a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény alapján 
a fővárosi és megyei kormányhivatalok vagy más államigazgatási szervek által átvett vagy 
megszűnt államigazgatási feladat ellátásra létrejött társulási megállapodást az év utolsó 
napjával fel kell mondani.” 
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A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
4.§ (2) bekezdése alapján a társulási megállapodást év végére lehet felmondani, melyről a 
képviselő-testület minősített többséggel hozott döntése szükséges. 
 
A végrehajtás során az abszolút elévülési idő a határozat jogerőre emelkedésétől számított két 
év, amely előrevetíti, hogy az előzőek szerint kimutatott folyamatban lévő végrehajtási ügyek 
a társulás megszűnésekor várhatóan nem zárulnak még le, így az elszámolás során a 
folyamatban lévő ügyiratokat át kell adnunk a Megbízó részére. 
 
Fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek a társulási megállapodás felmondását 
2012. december 31-i hatállyal. 
 
Budapest, 2012. október 17. 
 
 
 
         dr. Bácskai János s.k. 
                polgármester 
 
 
 

Határozati javaslat: 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. úgy dönt, hogy az elsőfokú szabálysértési hatósági ügyek ellátására Budapest XXI. kerület 

Csepel Önkormányzatának Képviselő-testületével megkötött megállapodást - a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4.§ 
(2) bekezdése, valamint a megállapodás 11. pontja alapján - 2012. december 31-i hatállyal 
felmondja.  

2. felkéri a Polgármestert a felmondás közlésére,  
3. felhatalmazza a Polgármestert a felmondással kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 1. pont: 2012. október 25.  
      2. pont: 10 nap a Megbízó Képviselő-testület értesítésére 
      3. pont: 2013. január 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 


