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x

x

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.
1) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) sz. rendeletének
(továbbiakban: SZMSZ) legutóbbi módosítása óta a Képviselő-testület részéről történt
több rendeletalkotás (új önkormányzati rendelet megalkotása vagy korábbi rendelet
módosítása), melyek az önkormányzati rendeleteink közötti összhang megteremtése
érdekében szükségessé teszik az SZMSZ módosítását.








Ezen önkormányzati rendeletek a következők:
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.) önkormányzati
rendelet,
a helyi önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról szóló
6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet,
a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelet, valamint a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és
támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
10/2015. (III.24.) önkormányzati rendelet,
a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó
szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) rendelet módosításáról szóló 36/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet,
a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező
közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 34/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet, valamint
a Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 3/2014. (I. 28.)
önkormányzati rendelete módosításáról szóló 9/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet.

2) A közfoglalkoztatási támogatást a Budapest Főváros Kormányhivatala hatósági
szerződés keretében nyújtja az érintett gazdasági társaságnak. A közfoglalkoztatás
keretében nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó önrész és az ezekhez kapcsolódó
költségek biztosításáról – a költségvetésben rendelkezésre álló fedezet terhére – szóló
döntést javasoljuk a Polgármester hatáskörébe átruházni tekintettel annak technikai
jellegére.
3) Az elmúlt időszakban több olyan pályázati felhívás jelent meg, mely nagyon rövid
benyújtási határidőt állapított meg. A pályázatokon való részvétel biztosítása
érdekében javasolt a jelenlegi szabályozás módosítása akként, hogy a polgármester
dönt a legfeljebb 5 millió forint önerőt igénylő pályázatok benyújtásáról. Az 5 millió
forint feletti önerőt igénylő pályázatok esetében a szakterületért felelős bizottság
dönt. A döntés meghozatalára költségvetési fedezet rendelkezésre állása esetén van
lehetőség.

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, 2015. április 15.
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 …../2015. (….. ….) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.
Határidő: 2015. április 23.
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 …../2015. (….. ….) önkormányzati rendeletét
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
dr. Szabó József Zoltán jegyző a kifüggesztésért
Mellékletek: 1. rendelet-tervezet általános és részletes indokolással
2. hatásvizsgálati lap
3. kéthasábos változat a normaszövegre vonatkozóan

1. számú melléklet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2015. (……) 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.§ (5) bekezdése az alábbira módosul:
„(5) Az önkormányzat jelképei a címer, a zászló és a jelmondat. A kerület jelképeiről a
Képviselő-testület külön jogszabályban rendelkezik.”
2. §
(1) A R. 47.§ (3) bekezdésének e) pontja az alábbira módosul:
„e) dönt a legfeljebb 5 millió forint önerőt igénylő pályázat benyújtásáról, amennyiben az
önerő biztosítására a költségvetési fedezet rendelkezésre áll;
(2) A R. 47.§ (3) bekezdése kiegészül egy új k) ponttal az alábbiak szerint:
„k) dönt a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázatokon, programokon elnyert támogatások
önrészének biztosításáról, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb költségek megtérítéséről a
közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatot végző önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
részére a költségvetésben rendelkezésre álló fedezet terhére.”
3. §
A R. 2. számú mellékletének „1. Egészségügy, szociálpolitika” pontja az alábbira módosul:
„1. Egészségügy, szociálpolitika
a) járó beteg szakellátás (23/2013.(I.31.) sz. KT. határozat),
b) közhasznú foglalkoztatás és megváltozott munkaképességű emberek munkalehetőségének
biztosítása (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat),
c) hajléktalanok, állami gondozottak, intézményi dolgozók elhelyezése (7/2006.(III.10.)
önkormányzati rendelet),
d) ferencvárosi karácsonyi támogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 30. §),
e) ferencvárosi gyermekétkeztetési támogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 34. §),

f) ferencvárosi mozgáskorlátozottak lakásának akadálymentesítési támogatása (8/2015.(II.24.)
önk. rendelet 40. §),
g) ferencvárosi nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők ingyenes
könyvtárhasználata (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 41. §),
h) tanulóbérlet biztosítása Ferencvárosban (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 42. §),
i) Ferencvárosi Idősügyi Tanács működtetése (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat),
j) ferencvárosi fűtéstámogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 14.§),
k) jogosítvány megszerzésének támogatása Ferencvárosban (8/2015. (II.24.) önk. rendelet
35.§),
l) ferencvárosi oktatási támogatás, (taneszköz és tankönyv biztosítása) (8/2015. (II.24.) önk.
rendelet 44.§),
m) ferencvárosi lakbértámogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 16.§),
n) ferencvárosi gyógyszertámogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 24/A. §),
o) ferencvárosi közgyógytámogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 24. §),
p) ferencvárosi élelmiszertámogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 31.§ (1) bek.),
q) HPV elleni védőoltás biztosítása Ferencvárosban (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 43. §),
r) ferencvárosi születési és életkezdési támogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 33. §),
s) ferencvárosi iskolakezdési támogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 32. §),
t) ferencvárosi lakhatást segítő támogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 37. §),
u) a kullancs terjesztette agyvelőgyulladás, járványos agyhártyagyulladás, rotavírus okozta
hasmenés és bárányhimlő megbetegedési veszély elhárítása céljából beadott védőoltások
biztosítása (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 33/A. §),
v) ferencvárosi jövedelempótló rendszeres támogatás (8/2015. (II.24.) rendelet 7.§),
w) ferencvárosi közüzemi díj és közös költség támogatás (8/2015. (II.24.) rendelet 13.§),
x) ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás (8/2015. (II.24.) rendelet 17.§),
y) ferencvárosi rendkívüli támogatás (8/2015. (II.24.) rendelet 25.§)”
4. §
A R. 2. számú mellékletének „4. Rendészet” pontja kiegészül egy új c) ponttal az alábbiak
szerint:
„c) a Koppány u. 2-4. szám alatti TESCO Áruházban kialakítandó körzeti megbízotti iroda
internet és telefon szolgáltatása havi díjának megfizetése, valamint a szükséges bútorzat
biztosítása (9/2015. (I.29.) sz. KT határozat)”
5. §
(1) A R. 8. számú mellékletének „I. A polgármester” címszó alatti 18) – 27) pontok az
alábbira módosulnak:
„18) dönt a ferencvárosi fűtéstámogatás megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet 14.§ (1)
bek.),
19) dönt a ferencvárosi lakbértámogatás megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet 16.§ (1)
bek.),
20) dönt a ferencvárosi rendkívüli támogatásról (8/2015. (II.24.) rendelet 25.§ (1) bek.),

21) ferencvárosi közgyógytámogatást állapíthat meg (8/2015. (II.24.) rendelet 24.§ (1) és (8)
bek.),
22) dönt a ferencvárosi gyógyszertámogatás nyújtásáról (8/2015. (II.24.) rendelet 24/A.§ (1)(2) bek.),
23) ferencvárosi karácsonyi támogatást nyújt (8/2015. (II.24.) rendelet 30.§),
24) ferencvárosi élelmiszertámogatást nyújt (8/2015. (II.24.) rendelet 31.§),
25) ferencvárosi születési és életkezdési támogatást nyújt (8/2015. (II.24.) rendelet 33.§ (1)
bek.),
26) ferencvárosi gyermekétkeztetési támogatást állapít meg (8/2015. (II.24.) rendelet 34.§ (1)
bek.),
27) jogosítvány megszerzéséhez támogatást nyújt (8/2015. (II.24.) rendelet 35.§ (1) bek),”
(2) A R. 8. számú mellékletének „I. A polgármester” címszó alatti 48) – 54) pontok az
alábbira módosulnak:
„48) dönt az illetékes bizottságok javaslatai figyelembevételével a címeken belül a kiemelt
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (4/2015. (II.24.) rendelet 21.§ (2) bek.),
49) önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi, a Képviselő-testület döntése alapján
megbízza az önkormányzati biztost, és ennek tényét a helyben szokásos módon közzéteszi
(4/2015. (II.24.) rendelet 33.§ (3) bek.),
50) rendelkezik az általános tartalékkal többletköltségek fedezetére negyedévenként
legfeljebb 5 Millió Ft összeghatárig (4/2015. (II.24.)rendelet 22.§),
51) a Felügyelő Bizottság javaslatára független, külső szakértőt bíz meg (4/2015. (II.24.)
rendelet 33.§ (4) bek.),
52) átmeneti intézkedést hozhat az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető
elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) (4/2015.
(II.24.) rendelet 24.§ (1) bek.),
53) dönt legfeljebb 4 millió forint összegű, öt év alatt egyenlő részletekben visszatérítendő,
kamatmentes támogatás nyújtásáról a társasház összes lakásának és helyiségének
rendeltetésszerű használatát lehetetlenné tevő állapot megszüntetésére – ha a tulajdonosi
közösséget, illetve a szolgáltatót az állapot bekövetkezésében mulasztás nem terheli – a
tulajdonközösség rendelkezésére álló források kiegészítésére (4/2015. (II.24.) rendelet 24.§
(2) bek.),
54) 500 millió Ft összegű likviditási célú hitel-keretszerződést ír alá az önkormányzat
fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben általános működés és
ágazati feladatai támogatásra, esetenkénti szükségletnek megfelelő felhasználásra (4/2015.
(II.24.) rendelet 24.§ (3) bek.),”
(3) A R. 8. számú mellékletének „I. A polgármester” címszó alatti 58) – 60) pontok az
alábbira módosulnak:
„58) ferencvárosi mozgáskorlátozottak lakásának akadálymentesítési támogatására a
kérelmezővel támogatási szerződést köt az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
döntését követően (8/2015. (II.24.) rendelet 40.§ (5) bek.),

59) A legfeljebb 3. életévüket betöltő Budapest, IX. kerületi lakóhellyel rendelkező
gyermekek részére, kérelemre, a kullancs terjesztette agyvelőgyulladás, járványos
agyhártyagyulladás, rotavírus okozta hasmenés és bárányhimlő megbetegedési veszély
elhárítása céljából beadott védőoltásokat biztosítja a rendeletben foglalt feltételek esetén
(8/2015. (II.24.) rendelet 33/A.§),
60) ferencvárosi oktatási támogatást nyújt (8/2015. (II.24.) rendelet 44.§),”
(4) A R. 8. számú mellékletének „I. A polgármester” címszó alatti 66) – 69) pontok az
alábbira módosulnak:
„66) dönt a ferencvárosi iskolakezdési támogatásról (8/2015. (II.24.) rendelet 32. §)
67) dönt a ferencvárosi lakhatást segítő támogatás megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet
37. §)
68) az önkormányzati költségvetési szervek tekintetében – törvényben vagy
kormányrendeletben meghatározottak kivételével - gyakorolja az irányítási hatásköröket.
69) engedélyezi a jelképek nem kereskedelmi vagy nem reklámcélú használatát (6/2015.
(II.24.) rendelet 6.§ (1) bekezdés)”
(5) A R. 8. számú mellékletének „I. A polgármester” pontja kiegészül az alábbi új 70) – 76)
pontokkal:
„70) ferencvárosi jövedelempótló rendszeres támogatást állapít meg a rendeletben foglalt
feltételek esetén (8/2015. (II.24.) rendelet 7.§)
71) ferencvárosi közüzemi díj és közös költség támogatást állapít meg a rendeletben foglalt
feltételek esetén (8/2015. (II.24.) rendelet 13.§)
72) adósságcsökkentési támogatást nyújt a rendeletben foglalt feltételek esetén (8/2015.
(II.24.) rendelet 17.§ (2) bekezdés)
73) kérelemre gondoskodik a Ferencváros közigazgatási területén elhunyt személy
közköltségen történő eltemettetéséről a rendeletben foglalt feltételek esetén (8/2015. (II.24.)
rendelet 36.§)
74) dönt a helyiség bérbeadásáról az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek
esetén (7/2006.(III.10.) rendelet 20.§ (1c) bekezdés)
75) dönt a lakások és helyiségek elidegenítéséről az önkormányzati rendeletben
meghatározott feltételek esetén (7/2006.(III.10.) rendelet 26.§ (1c) bekezdés)
76) dönt a kaució mértékéről a közterület alkalmi igénybevételével járó, nem önkormányzat
vagy önkormányzat által fenntartott intézmények vagy önkormányzati tulajdonban álló
gazdasági társaságok által szervezett rendezvények esetében, az önkormányzati rendeletben
meghatározott feltételek esetén (16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet 6.§ (8a) bekezdés)”

6. §
A R. 8. számú mellékletének „II. A bizottságok” címszó alatt szereplő „A. Minden bizottság:”
az alábbi új 3) ponttal egészül ki:
„3) dönt az 5 millió forint feletti önerőt igénylő, a szakterületéhez tartozó pályázat
benyújtásáról, amennyiben az önerő biztosítására a költségvetési fedezet rendelkezésre áll.”
7. §
(1) A R. 8. számú mellékletének „II. A bizottságok” címszó alatt szereplő „B. Gazdasági
Bizottság:” 29) pontja az alábbira módosul:
„29) javaslatot tehet a polgármester számára címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításra (4/2015. (II.24.) rend. 21.§ (2) bek.),”
(2) A R. 8. számú mellékletének „II. A bizottságok” címszó alatt szereplő „B. Gazdasági
Bizottság:” pontja kiegészül egy új 35) és 36) ponttal az alábbiak szerint:
„35) dönt a helyiség bérbeadásáról az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek
esetén (7/2006.(III.10.) rendelet 20.§ (1b) bekezdés)
36) dönt a lakások és helyiségek elidegenítéséről az önkormányzati rendeletben
meghatározott feltételek esetén (7/2006.(III.10.) rendelet 26.§ (1/b) bekezdés)”
8. §
(1) A R. 8. számú mellékletének „II. A bizottságok” címszó alatt szereplő „C.
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság” 22) - 23) pontja az
alábbira módosul:
„22) javaslatot tehet a polgármester számára címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításra (4/2015. (II.24.) rend. 21.§ (2) bek.),
23) dönt a Parkoló Alap felhasználásáról parkoló létesítésre, a Környezetvédelmi Alap
felhasználásáról környezetvédelemre (4/2015. (II.24.) rend. 25.§),”
(2) A R. 8. számú mellékletének „II. A bizottságok” címszó alatt szereplő „C.
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság” 25) - 28) pontja az
alábbira módosul:
„25) véleményezi a Ferencvárosi Közterület-felügyelet működését és az éves tevékenységét
tartalmazó írásos beszámolóját (3/2014. (I. 28.) rend. 3.§ (5) bek.),
26) dönt az üresen álló pavilonok esetében a fizetendő közterület-használati díj csökkentéséről
(16/2012.(V.22.) rend. 9.§ (3a) bek.),
27) dönt vendéglátó teraszok esetében a fizetendő közterület-használati díj csökkentéséről
(16/2012.(V.22.) rend. 16.§ (7) bek.),
28) dönt a kaució mértékéről a közterület alkalmi igénybevételével járó, nem önkormányzat
vagy önkormányzat által fenntartott intézmények vagy önkormányzati tulajdonban álló

gazdasági társaságok által szervezett rendezvények esetében, az önkormányzati rendeletben
meghatározott feltételek esetén (16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet 6.§ (8a) bekezdés)”
9. §
A R. 8. számú mellékletének „II. A bizottságok” címszó alatt szereplő „D. Kulturális,
Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság” 3) pontja az alábbira módosul:
„3) javaslatot tehet a polgármester számára címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításra (4/2015. (II.24.) rend. 21.§ (2) bek.)”
10. §
A R. 8. számú mellékletének „II. A bizottságok” címszó alatt szereplő „E. Egészségügyi,
Szociális és Sport Bizottság” pontja az alábbira módosul:
„1) dönt állami gondozásba került fiatalok részére lakás bérbeadásáról (7/2006. (III.10.)
rendelet 4.§ (5) bekezdés),
2) dönt az időskorúak átmeneti elhelyezéséről üres férőhely esetén egyéb fővárosi lakóhelyű
rászorult esetén (24/2011. (IX. 26.) rendelet 19.§ (3) bekezdés),
3) dönt az intézményi jogviszony megszüntetése elleni fellebbezésről (24/2011. (IX. 26.)
rendelet 20.§ (2) bekezdés),
4) dönt a 25 ezer forint feletti intézményi személyi térítési díj tartozás csökkentéséről,
elengedéséről (24/2011. (IX. 26.) rendelet 26.§ (2) bekezdés),
5) dönt a személyes gondoskodást nyújtó ellátás jogosulatlanul igénybe vett a térítési
összegének és kamatának elengedéséről, csökkentéséről (24/2011.(IX.26.) rendelet 26.§ (1)
bekezdés),
6) rangsorolja és a Képviselő-testület elé terjeszti a „Pro Sanitate Ferencváros” díj, „Pro
Facultate Ferencváros”díj, „Humanitas Ferencváros” díj,
adományozására beérkező
javaslatokat (25/2012. (VII.16) rendelet 4. § (7) bekezdés, 5.§ (7) bekezdés, 6. § (7) bekezdés,
8. § (7) bekezdés, 10. § (7) bekezdés),
7) javaslatot tehet a polgármester számára címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításra (4/2015. (II.24.) rend. 21.§ (2) bek.),
8) támogatást nyújthat a Budapest IX. kerületi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező
mozgáskorlátozott személy részére kérelemre egyszeri, maximum 500.000 Ft/év/fő összeg
erejéig a lakása akadálymenetesítése céljából; dönt a támogatás iránti kérelemről, illetve a
finanszírozás módjáról (8/2015. (II.24.) rend. 40.§ (1), (4) bek.),
9) engedélyezheti a törvényes képviselő kérelmére a HPV elleni védőoltás biztosítását
(8/2015. (II.24.) rend. 43.§),
10) dönt a sportfeladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és egyéb jogkörökben
(25/2009. (XII. 04.) rendelet 5. § (1) bekezdés),
11) dönt a sport célú támogatás összegének felhasználásáról készített szakmai beszámoló
elfogadásáról (25/2009. (XII. 04.) rendelet 10.§ (4) bekezdés),
12) a Sport Alap pályázati kiírásról (25/2009. (XII. 04.) rendelet 7. § (1) bekezdés),

13) a Sport Alap pályázati támogatási szerződés támogatottjainak szakmai beszámolójának
elfogadásáról (25/2009. (XII. 04.) rendelet 8.§ (3) bekezdés),
14) a tárgyév költségvetésének elfogadását követő bizottsági ülésén a sport célú támogatás
pályázati kiírásáról (25/2009. (XII. 04.) rendelet 9.§ (1) bekezdés),
15) a sport célú támogatás pályázatának elbírálásáról a (25/2009. (XII. 04. rendelet 9.§ (4)
bekezdés),
16) a 8/2015. (II.24.) rendelet 38.§ (5) bekezdés szerinti jogosulatlanul felvett támogatások
megtérítésének összegét kérelemre méltányosságból elengedheti, csökkentheti.”
11. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2015. április
dr. Bácskai János
polgármester

dr. Szabó József Zoltán
jegyző

Általános indokolás
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének d) pontja alapján a helyi
önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza
szervezeti és működési rendjét. A javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2011.
(X.11.) sz. rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) módosítására irányul. A módosítás
elsősorban a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete
által megalkotott önkormányzati rendeletek miatt szükséges, ugyanis szükségessé vált az
SZMSZ és az egyéb önkormányzati rendeletek közötti összhang megteremtése.

Részletes indokolás
1. §
A módosítást a helyi önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról
szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet megalkotása tette szükségessé.

2. §
(1) Az elmúlt időszakban több olyan pályázati felhívás jelent meg, mely nagyon rövid
benyújtási határidőt állapított meg. A pályázatokon való részvétel biztosítása érdekében
javasolt a jelenlegi szabályozás módosítása.
(2) Szükségessé vált rendezni, hogy a polgármester jogosult dönteni a közfoglalkoztatásra
vonatkozó pályázatokon, programokon elnyert támogatások önrészének biztosításáról,
valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb költségek megtérítéséről a közfoglalkoztatással
kapcsolatos feladatot végző önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság részére.
3. §
A módosítást a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelet megalkotása tette szükségessé.
4. §
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2015.
(I.29.) számú KT határozattal döntött arról, hogy önként vállalt feladatként a Koppány u. 2-4.
szám alatti TESCO Áruházban kialakítandó körzeti megbízotti iroda internet és telefon
szolgáltatása havi díját megfizeti, valamint a szükséges bútorzatot biztosítja.
5. §
(1) A módosítást a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015.
(II.24.) önkormányzati rendelet megalkotása tette szükségessé.
(2) A módosítást az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelet megalkotása tette szükségessé.
(3) A módosítást a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015.
(II.24.) önkormányzati rendelet megalkotása tette szükségessé.
(4) A módosítást a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015.
(II.24.) önkormányzati rendelet megalkotása, illetve a helyi önkormányzat jelképeiről
valamint a „Ferencváros” név használatáról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet
megalkotása tette szükségessé.
(5) A módosítást a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló
8/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet megalkotása, továbbá a lakások és helyiségek
bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.)
rendelet módosítása, valamint a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.)
önkormányzati rendelet módosítása tette szükségessé.
6. §
Az elmúlt időszakban több olyan pályázati felhívás jelent meg, mely nagyon rövid benyújtási
határidőt állapított meg. A pályázatokon való részvétel biztosítása érdekében javasolt a
jelenlegi szabályozás módosítása.

7. §
(1) A módosítást az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelet megalkotása tette szükségessé.
(2) A módosítást a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére
vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) rendelet módosítása tette szükségessé.
8. §
(1) A módosítást az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelet megalkotása tette szükségessé.
(2) A módosítást a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát
képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet
módosítása, továbbá a Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló
3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 9/2015. (II.24.) önkormányzati
rendelet megalkotása tette szükségessé.
9. §
A módosítást az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelet megalkotása tette szükségessé.
10. §
A módosítást az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.)
önkormányzati rendelet megalkotása, továbbá a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és
támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet megalkotása tette szükségessé.
11. §
Jelen rendelet hatályba lépésének napjáról rendelkezik.

2. számú melléklet

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.

3. számú melléklet

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati
rendelete

…./2015. (…..) önkormányzati rendelet a
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati
rendelet módosításáról

R. 1.§ (5) bekezdése

R. 1.§ (5) bekezdése

(5)
Az önkormányzat jelképei a kerület (5) Az önkormányzat jelképei a címer, a
címere és zászlaja. A kerület jelképeiről a zászló és a jelmondat. A kerület jelképeiről a
Képviselő-testület
külön
jogszabályban Képviselő-testület külön jogszabályban
rendelkezik.
rendelkezik.
R. 47.§ (3) bekezdése

R. 47.§ (3) bekezdése

e) dönt a legfeljebb 2 millió forint önerőt
igénylő pályázat benyújtásáról, amennyiben
az önerő biztosítására a költségvetési fedezet
rendelkezésre áll;

R. 2. számú mellékletének „1. Egészségügy,
szociálpolitika” pontja

e) dönt a legfeljebb 5 millió forint önerőt
igénylő pályázat benyújtásáról, amennyiben
az önerő biztosítására a költségvetési fedezet
rendelkezésre áll;
k) dönt a közfoglalkoztatásra vonatkozó
pályázatokon,
programokon
elnyert
támogatások önrészének biztosításáról,
valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb
költségek
megtérítéséről
a
közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatot
végző önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaság
részére
a
költségvetésben
rendelkezésre álló fedezet terhére.”
.
R. 2. számú mellékletének „1. Egészségügy,
szociálpolitika” pontja

d) karácsonyi támogatás (26/2013.(XII.17.)
önk. rendelet 31. §),
e)
gyermekétkeztetési
támogatás
(26/2013.(XII.17.) önk. rendelet 33. §)
f)
mozgáskorlátozottak
lakásának
akadálymentesítési
támogatása
(26/2013.(XII.17.) önk. rendelet 38. §)
g) nyugdíjasok és gyermekgondozási
segélyben
részesülők
ingyenes
könyvtárhasználata (26/2013.(XII.17.) önk.
rendelet 39. §)

d) ferencvárosi karácsonyi támogatás
(8/2015. (II.24.) önk. rendelet 30. §),
e) ferencvárosi gyermekétkeztetési támogatás
(8/2015. (II.24.)önk. rendelet 34. §)
f)
ferencvárosi
mozgáskorlátozottak
lakásának akadálymentesítési támogatása
(8/2015. (II.24.) önk. rendelet 40. §)
g)
ferencvárosi
nyugdíjasok
és
gyermekgondozási segélyben részesülők

h) tanulóbérlet biztosítása (26/2013.(XII.17.)
önk. rendelet 40. §)
i) Ferencvárosi Idősügyi Tanács működtetése
(111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)
j) helyi fűtéstámogatás (26/2013. (XII. 17.)
önk. rendelet 14.§),
k) jogosítvány, nyelvvizsga és tankönyv
támogatás (26/2013.(XII.17.) önk. rendelet
34. §)
l) oktatási támogatás, (taneszköz és tankönyv
biztosítása) (26/2013.(XII.17.) önk. rendelet
42.)
m) lakbértámogatás (26/2013. (XII. 17.) önk.
rendelet 16.§)
n) gyógyszertámogatás (26/2013.(XII.17.)
önk. rendelet 23. §),
o) méltányossági közgyógyellátás (26/2013.
(XII.17.) önk. rendelet 22. §)
p) élelmiszer támogatás (26/2013.(XII.17.)
önk. rendelet 31/A.§ (1) bek.)
q) HPV elleni védőoltás biztosítása
(26/2013.(XII.17.) önk. rendelet 41. §),
r) születési és életkezdési támogatás
(26/2013.(XII.17.) önk. rendelet 32. §)
s) iskolakezdési támogatás (26/2013. (XII.
17.) önk. rendelet 31/B. §)
t) lakhatást segítő támogatás (26/2013. (XII.
17.) önk. rendelet 38/A. §)
u) a kullancs terjesztette agyvelőgyulladás,
járványos agyhártyagyulladás, rota vírus
okozta
hasmenés
és
bárányhimlő
megbetegedési veszély elhárítása céljából
beadott védőoltások biztosítása (26/2013
(XII. 17.) önk. rendelet 41/A §)

ingyenes könyvtárhasználata (8/2015. (II.24.)
önk. rendelet 41. §)
h) tanulóbérlet biztosítása Ferencvárosban
(8/2015. (II.24.) önk. rendelet 42. §)
i) Ferencvárosi Idősügyi Tanács működtetése
(111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)
j) ferencvárosi fűtéstámogatás (8/2015.
(II.24.) önk. rendelet 14.§),
k) jogosítvány megszerzésének támogatása
Ferencvárosban (8/2015. (II.24.) önk.
rendelet 35. §)
l) ferencvárosi oktatási támogatás, (taneszköz
és tankönyv biztosítása) (8/2015. (II.24.)
önk. rendelet 44.§)
m) ferencvárosi lakbértámogatás (8/2015.
(II.24.) önk. rendelet 16.§)
n) ferencvárosi gyógyszertámogatás (8/2015.
(II.24.) önk. rendelet 24/A. §),
o) ferencvárosi közgyógytámogatás (8/2015.
(II.24.)önk. rendelet 24. §)
p) ferencvárosi élelmiszertámogatás (8/2015.
(II.24.) önk. rendelet 31.§ (1) bek.)
q) HPV elleni védőoltás biztosítása
Ferencvárosban (8/2015. (II.24.) önk.
rendelet 43. §),
r) ferencvárosi születési és életkezdési
támogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 33.
§)
s) ferencvárosi iskolakezdési támogatás
(8/2015. (II.24.) önk. rendelet 32. §)
t) ferencvárosi lakhatást segítő támogatás
(8/2015. (II.24.) önk. rendelet 37. §)
u) a kullancs terjesztette agyvelőgyulladás,
járványos agyhártyagyulladás, rota vírus
okozta
hasmenés
és
bárányhimlő
megbetegedési veszély elhárítása céljából
beadott védőoltások biztosítása (8/2015.
(II.24.) önk. rendelet 33/A. §)
v) ferencvárosi jövedelempótló rendszeres
támogatás (8/2015. (II.24.) rendelet 7.§)
w) ferencvárosi közüzemi díj és közös
költség támogatás (8/2015. (II.24.) rendelet
13.§)
x) ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás

(8/2015. (II.24.) rendelet 17.§)
y) ferencvárosi rendkívüli
(8/2015. (II.24.) rendelet 25.§)”
R. 2. számú mellékletének „4. Rendészet”
pontja

támogatás

R. 2. számú mellékletének „4. Rendészet” új
c) pontja
c) a Koppány u. 2-4. szám alatti TESCO
Áruházban kialakítandó körzeti megbízotti
iroda internet és telefon szolgáltatása havi
díjának megfizetése, valamint a szükséges
bútorzat biztosítása (9/2015. (I.29.) sz. KT
határozat)

A R. 8. számú mellékletének „I. A
polgármester” pontja
18)dönt
helyi
fűtéstámogatás
megállapításáról (26/2013.(XII.17.) rendelet
14.§ (1) bek.),
19)dönt a lakbértámogatás megállapításáról
(26/2013.(XII.17.) rendelet 16.§ (1) bek.),
20)dönt
az
önkormányzati
segélyről
(26/2013.(XII.17.) rendelet 17.§ (1) bek.),
21)méltányosságból közgyógyellátásra való
jogosultságot
állapíthat
meg
(26/2013.(XII.17.) rendelet 22.§ (1) bek.),
22)dönt gyógyszertámogatás nyújtásáról
(26/2013.(XII.17.) rendelet 23.§ (1)-(2) bek.),
23)karácsonyi
támogatást
nyújt
(26/2013.(XII.17.) rendelet 31.§ (1)-(2) bek.)
24)élelmiszer
támogatást
nyújt
(26/2013.(XII.17.) rendelet 31/A.§ (1) bek.),
25)születési és életkezdési támogatást nyújt
(26/2013.(XII.17.) rendelet 32.§ (1) bek.),
26)gyermekétkeztetési támogatást állapít meg
(26/2013.(XII.17.) rendelet 33.§ (1) bek.),
27)jogosítvány-, és nyelvvizsga támogatást
nyújt (26/2013.(XII.17.) rendelet 34.§ (1)
bek),

R. 8. számú mellékletének „I. A
polgármester” pontja
18) dönt a ferencvárosi fűtéstámogatás
megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet
14.§ (1) bek.),
19) dönt a ferencvárosi lakbértámogatás
megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet
16.§ (1) bek.),
20) dönt a ferencvárosi rendkívüli
támogatásról (8/2015. (II.24.) rendelet 25.§
(1) bek.),
21)
ferencvárosi
közgyógytámogatást
állapíthat meg (8/2015. (II.24.) rendelet 24.§
(1) és (8) bek.),
22) dönt a ferencvárosi gyógyszertámogatás
nyújtásáról (8/2015. (II.24.) rendelet 24/A.§
(1)-(2) bek.),
23) ferencvárosi karácsonyi támogatást nyújt
(8/2015. (II.24.) rendelet 30.§)
24) ferencvárosi élelmiszertámogatást nyújt
(8/2015. (II.24.) rendelet 31.§),
25) ferencvárosi születési és életkezdési
támogatást nyújt (8/2015. (II.24.) rendelet
33.§ (1) bek.),
26)
ferencvárosi
gyermekétkeztetési
támogatást állapít meg (8/2015. (II.24.)
rendelet 34.§ (1) bek.),

27) jogosítvány megszerzéséhez támogatást
nyújt (8/2015. (II.24.) rendelet 35.§ (1) bek),

48)dönt az illetékes bizottságok javaslatai
figyelembevételével a címeken belül a
kiemelt kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításról (6/2014. (II.18.) rendelet
21.§ (2) bek.),
49)önkormányzati
biztos
kijelölését
kezdeményezi, a Képviselő-testület döntése
alapján megbízza az önkormányzati biztost,
és ennek tényét a helyben szokásos módon
közzéteszi (6/2014. (II.18.) rendelet 33.§ (3)
bek.)
50)rendelkezik az általános tartalékkal
többletköltségek fedezetére negyedévenként
legfeljebb 5 Millió Ft összeghatárig (6/2014.
(II.18.) rendelet 22.§)
51)a
Felügyelő
Bizottság
javaslatára
független, külső szakértőt bíz meg (6/2014.
(II.18.) rendelet 33.§ (4) bek.),
52)átmeneti
intézkedést
hozhat
az
állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát
veszélyeztető
elemi
csapás,
illetőleg
következményeinek elhárítása érdekében
(veszély helyzetben) (6/2014. (II.18.) rendelet
24.§ (1) bek.),
53)dönt legfeljebb 4 millió forint összegű, öt
év alatt egyenlő részletekben visszatérítendő,
kamatmentes támogatás nyújtásáról a
társasház összes lakásának és helyiségének
rendeltetésszerű használatát lehetetlenné tevő
állapot megszüntetésére – ha a tulajdonosi
közösséget, illetve a szolgáltatót az állapot
bekövetkezésében mulasztás nem terheli – a
tulajdonközösség
rendelkezésére
álló
források kiegészítésére (6/2014. (II.18.)
rendelet 24.§ (2) bek.),
54)500 millió Ft összegű likviditási célú
hitel-keretszerződést ír alá az önkormányzat
fizetőképességének folyamatos biztosítása
érdekében a költségvetésben általános
működés és ágazati feladatai támogatásra,

48) dönt az illetékes bizottságok javaslatai
figyelembevételével a címeken belül a
kiemelt kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításról (4/2015. (II.24.) rendelet
21.§ (2) bek.),
49)
önkormányzati
biztos
kijelölését
kezdeményezi, a Képviselő-testület döntése
alapján megbízza az önkormányzati biztost,
és ennek tényét a helyben szokásos módon
közzéteszi (4/2015. (II.24.) rendelet 33.§ (3)
bek.)
50) rendelkezik az általános tartalékkal
többletköltségek fedezetére negyedévenként
legfeljebb 5 Millió Ft összeghatárig (4/2015.
(II.24.) rendelet 22.§)
51) a Felügyelő Bizottság javaslatára
független, külső szakértőt bíz meg (4/2015.
(II.24.) rendelet 33.§ (4) bek.),
52) átmeneti intézkedést hozhat az
állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát
veszélyeztető
elemi
csapás,
illetőleg
következményeinek elhárítása érdekében
(veszély helyzetben) (4/2015. (II.24.)
rendelet 24.§ (1) bek.),
53) dönt legfeljebb 4 millió forint összegű, öt
év alatt egyenlő részletekben visszatérítendő,
kamatmentes támogatás nyújtásáról a
társasház összes lakásának és helyiségének
rendeltetésszerű használatát lehetetlenné tevő
állapot megszüntetésére – ha a tulajdonosi
közösséget, illetve a szolgáltatót az állapot
bekövetkezésében mulasztás nem terheli – a
tulajdonközösség
rendelkezésére
álló
források kiegészítésére (4/2015. (II.24.)
rendelet 24.§ (2) bek.),
54) 500 millió Ft összegű likviditási célú
hitel-keretszerződést ír alá az önkormányzat
fizetőképességének folyamatos biztosítása
érdekében a költségvetésben általános
működés és ágazati feladatai támogatásra,

esetenkénti
szükségletnek
megfelelő esetenkénti
szükségletnek
megfelelő
felhasználásra (6/2014. (II.18.) rendelet 24.§ felhasználásra (4/2015. (II.24.) rendelet 24.§
(3) bek.),
(3) bek.),

58)mozgáskorlátozottak
lakásának
akadálymentesítési
támogatására
a
kérelmezővel támogatási szerződést köt a
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
döntését követően (26/2013.(XII.17.) rendelet
38.§ (5) bek.),
59)A legfeljebb 3. életévüket betöltő
Budapest, IX. kerületi lakóhellyel rendelkező
gyermekek részére, kérelemre, a kullancs
terjesztette agyvelőgyulladás, járványos
agyhártyagyulladás,
rotavírus
okozta
hasmenés és bárányhimlő megbetegedési
veszély
elhárítása
céljából
beadott
védőoltásokat biztosítja a rendeletben foglalt
feltételek esetén (26/2013.(XII.17.) rendelet
41/A.§ (1) bek.),
60)oktatási
támogatást
nyújt
(26/2013.(XII.17.) rendelet 42.§ (1) és (3)
bek.),

58)
ferencvárosi
mozgáskorlátozottak
lakásának akadálymentesítési támogatására a
kérelmezővel támogatási szerződést köt a
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
döntését követően (8/2015. (II.24.) rendelet
40.§ (5) bek.),
59) A legfeljebb 3. életévüket betöltő
Budapest, IX. kerületi lakóhellyel rendelkező
gyermekek részére, kérelemre, a kullancs
terjesztette agyvelőgyulladás, járványos
agyhártyagyulladás,
rotavírus
okozta
hasmenés és bárányhimlő megbetegedési
veszély
elhárítása
céljából
beadott
védőoltásokat biztosítja a rendeletben foglalt
feltételek esetén (8/2015. (II.24.) rendelet
33/A.§),
60) ferencvárosi oktatási támogatást nyújt
(8/2015. (II.24.) rendelet 44.§),

66)dönt az iskolakezdési támogatásról
(26/2013. XII.17.) rendelet 31/B. §)
67)javaslatot tesz a lakhatást segítő támogatás
megállapítására (26/2013. XII.17.) rendelet
38/A. § (1) bek.)
68)dönt
a
kullancs
terjesztette
agyvelőgyulladás,
járványos
agyhártyagyulladás,
rotavirus
okozta
hasmenés és bárányhimlő megbetegedési
veszély
elhárítása
céljából
beadott
védőoltások biztosításáról (26/2013. XII.17.)
rendelet 41/A. §)
69) az önkormányzati költségvetési szervek
tekintetében
–
törvényben
vagy
kormányrendeletben
meghatározottak
kivételével gyakorolja az irányítási
hatásköröket.

66) dönt a ferencvárosi iskolakezdési
támogatásról (8/2015. (II.24.) rendelet 32. §)
67) dönt a ferencvárosi lakhatást segítő
támogatás megállapításáról (8/2015. (II.24.)
rendelet 37. §)
68) az önkormányzati költségvetési szervek
tekintetében
–
törvényben
vagy
kormányrendeletben
meghatározottak
kivételével gyakorolja az irányítási
hatásköröket.
69) engedélyezi a jelképek nem kereskedelmi
vagy nem reklámcélú használatát (6/2015.
(II.24.) rendelet 6.§ (1) bekezdés)
70) ferencvárosi jövedelempótló rendszeres
támogatást állapít meg a rendeletben foglalt
feltételek esetén (8/2015. (II.24.) rendelet
7.§)
71) ferencvárosi közüzemi díj és közös
költség támogatást állapít meg a rendeletben

R. 8. számú mellékletének „II. A
bizottságok” címszó alatt szereplő „A.
Minden bizottság:”

foglalt feltételek esetén (8/2015. (II.24.)
rendelet 13.§)
72) adósságcsökkentési támogatást nyújt a
rendeletben foglalt feltételek esetén (8/2015.
(II.24.) rendelet 17.§ (2) bekezdés)
73) kérelemre gondoskodik a Ferencváros
közigazgatási területén elhunyt személy
közköltségen történő eltemettetéséről a
rendeletben foglalt feltételek esetén (8/2015.
(II.24.) rendelet 36.§)
74) dönt a helyiség bérbeadásáról az
önkormányzati rendeletben meghatározott
feltételek esetén (7/2006.(III.10.) rendelet
20.§ (1c) bekezdés)
75) dönt a lakások és helyiségek
elidegenítéséről
az
önkormányzati
rendeletben meghatározott feltételek esetén
(7/2006.(III.10.) rendelet 26.§ (1c) bekezdés)
76) dönt a kaució mértékéről a közterület
alkalmi
igénybevételével
járó,
nem
önkormányzat vagy önkormányzat által
fenntartott intézmények vagy önkormányzati
tulajdonban álló gazdasági társaságok által
szervezett rendezvények esetében, az
önkormányzati rendeletben meghatározott
feltételek
esetén
(16/2012.(V.22.)
önkormányzati rendelet 6.§ (8a) bekezdés)
R. 8. számú mellékletének „II. A
bizottságok” címszó alatt szereplő „A.
Minden bizottság:” új 3) pontja
3) dönt az 5 millió forint feletti önerőt
igénylő, a szakterületéhez tartozó pályázat
benyújtásáról, amennyiben az önerő
biztosítására a költségvetési fedezet
rendelkezésre áll.

R. 8. számú mellékletének „II. A
bizottságok” címszó alatt szereplő „B.
Gazdasági Bizottság:” pontja

R. 8. számú mellékletének „II. A
bizottságok” címszó alatt szereplő „B.
Gazdasági Bizottság:” pontja

29)
javaslatot tehet a polgármester 29) javaslatot tehet a polgármester számára
számára címeken belül a kiemelt kiadási címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok

előirányzatok
közötti
átcsoportosításra közötti átcsoportosításra (4/2015. (II.24.)
(6/2014. (II.18.) rend. 21.§ (2) bek.),
rend. 21.§ (2) bek.),

35) dönt a helyiség bérbeadásáról az
önkormányzati rendeletben meghatározott
feltételek esetén (7/2006.(III.10.) rendelet
20.§ (1b) bekezdés)
36) dönt a lakások és helyiségek
elidegenítéséről
az
önkormányzati
rendeletben meghatározott feltételek esetén
(7/2006.(III.10.)
rendelet
26.§
(1/b)
bekezdés)

R. 8. számú mellékletének „II. A
bizottságok” címszó alatt szereplő „C.
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság” pontja

R. 8. számú mellékletének „II. A
bizottságok” címszó alatt szereplő „C.
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság” pontja

22)
javaslatot tehet a polgármester
számára címeken belül a kiemelt kiadási
előirányzatok
közötti
átcsoportosításra
(6/2014. (II.18.) rend. 21.§ (2) bek.),
23)
dönt a Parkoló Alap felhasználásáról
parkoló létesítésre, a Környezetvédelmi Alap
felhasználásáról környezetvédelemre (6/2014.
(II.18.) rend. 25.§),
24)
elfogadja és módosítja a Ferencvárosi
Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési
Szabályzatát (3/2014. (I. 28.) rend. 3.§ (3)
bek.),
25)
javaslatot
tesz
a Ferencvárosi
Közterület-felügyelet éves munkatervére
(3/2014. (I. 28.) rend. 3.§ (4) bek .),
26)
véleményezi
a
Ferencvárosi
Közterület-felügyelet működését és az éves
tevékenységét tartalmazó írásos beszámolóját
(3/2014. (I. 28.) rend. 3.§ (5) bek.),
27)
dönt az üresen álló pavilonok esetében
a
fizetendő
közterület-használati
díj
csökkentéséről (16/2012.(V.22.) rend. 9.§
(3a) bek.),
28)
dönt vendéglátó teraszok esetében a
fizetendő
közterület-használati
díj
csökkentéséről (16/2012.(V.22.) rend. 16.§
(7) bek.),

22) javaslatot tehet a polgármester számára
címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításra (4/2015. (II.24.)
rend. 21.§ (2) bek.),
23) dönt a Parkoló Alap felhasználásáról
parkoló létesítésre, a Környezetvédelmi Alap
felhasználásáról környezetvédelemre (4/2015.
(II.24.) rend. 25.§),
24) elfogadja és módosítja a Ferencvárosi
Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési
Szabályzatát (3/2014. (I. 28.) rend. 3.§ (3)
bek.),
25) véleményezi a Ferencvárosi Közterületfelügyelet
működését
és
az
éves
tevékenységét tartalmazó írásos beszámolóját
(3/2014. (I. 28.) rend. 3.§ (5) bek.),
26) dönt az üresen álló pavilonok esetében a
fizetendő
közterület-használati
díj
csökkentéséről (16/2012.(V.22.) rend. 9.§
(3a) bek.),
27) dönt vendéglátó teraszok esetében a
fizetendő
közterület-használati
díj
csökkentéséről (16/2012.(V.22.) rend. 16.§
(7) bek.),

28) dönt a kaució mértékéről a közterület
alkalmi
igénybevételével
járó,
nem
önkormányzat vagy önkormányzat által
fenntartott intézmények vagy önkormányzati
tulajdonban álló gazdasági társaságok által
szervezett rendezvények esetében, az
önkormányzati rendeletben meghatározott
feltételek
esetén
(16/2012.(V.22.)
önkormányzati rendelet 6.§ (8a) bekezdés)”

R. 8. számú mellékletének „II. A
bizottságok” címszó alatt szereplő „D.
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi
Bizottság” 3) pontja

R. 8. számú mellékletének „II. A
bizottságok” címszó alatt szereplő „D.
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi
Bizottság” 3) pontja

3)
javaslatot tehet a polgármester 3) javaslatot tehet a polgármester számára
számára címeken belül a kiemelt kiadási címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok
előirányzatok
közötti
átcsoportosításra
közötti átcsoportosításra (4/2015. (II.24.)
(6/2014. (II.18.) rend. 21.§ (2) bek.),
rend. 21.§ (2) bek.)
R. 8. számú mellékletének „II. A
bizottságok” címszó alatt szereplő „E.
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság”
pontja

R. 8. számú mellékletének „II. A
bizottságok” címszó alatt szereplő „E.
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság”
pontja

2)
méltányosságból
a
polgármester
javaslatára dönt
a
lakhatást
segítő
támogatásról, illetve a nyújtott támogatás
visszafizetéséről (26/2013.(XII.17.) rendelet
38/A. § (1) bek.)”
3) dönt az időskorúak átmeneti elhelyezéséről
üres férőhely esetén egyéb fővárosi lakóhelyű
rászorult esetén (24/2011. (IX. 26.) rendelet
19.§ (3) bekezdés),
4)
dönt
az
intézményi
jogviszony
megszüntetése elleni fellebbezésről (24/2011.
(IX. 26.) rendelet 20.§ (2) bekezdés),
5) dönt a 25 ezer forint feletti intézményi
személyi térítési díj tartozás csökkentéséről,
elengedéséről (24/2011. (IX. 26.) rendelet

2) dönt az időskorúak átmeneti elhelyezéséről
üres férőhely esetén egyéb fővárosi lakóhelyű
rászorult esetén (24/2011. (IX. 26.) rendelet
19.§ (3) bekezdés),
3)
dönt
az
intézményi
jogviszony
megszüntetése elleni fellebbezésről (24/2011.
(IX. 26.) rendelet 20.§ (2) bekezdés),
4) dönt a 25 ezer forint feletti intézményi
személyi térítési díj tartozás csökkentéséről,
elengedéséről (24/2011. (IX. 26.) rendelet
26.§ (2) bekezdés),
5) dönt a személyes gondoskodást nyújtó
ellátás jogosulatlanul igénybe vett a térítési

26.§ (2) bekezdés),
6) dönt a személyes gondoskodást nyújtó
ellátás jogosulatlanul igénybe vett a térítési
összegének és kamatának elengedéséről,
csökkentéséről (24/2011.(IX.26.) rendelet
26.§ (1) bekezdés),
7) rangsorolja és a Képviselő-testület elé
terjeszti a „Pro Sanitate Ferencváros” díj,
„Pro Facultate Ferencváros”díj, „Humanitas
Ferencváros” díj, adományozására beérkező
javaslatokat (25/2012. (VII.16) rendelet 4. §
(7) bekezdés, 5.§ (7) bekezdés, 6. § (7)
bekezdés, 8. § (7) bekezdés, 10. § (7)
bekezdés)
8) javaslatot tehet a polgármester számára
címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításra (6/2014. (II.18.)
rend. 21.§ (2) bek.),
9) támogatást nyújthat a Budapest IX.
kerületi állandó bejelentett lakóhellyel
rendelkező
mozgáskorlátozott
személy
részére kérelemre egyszeri, maximum
500.000 Ft/év/fő összeg erejéig a lakása
akadálymenetesítése
céljából;
dönt
a
támogatás iránti kérelemről, illetve a
finanszírozás módjáról (26/2013 (XII.17.)
rend. 38.§ (1), (4) bek.),
10) engedélyezheti a törvényes képviselő
kérelmére a HPV elleni védőoltás biztosítását
(26/2013 (XII.17.) rend. 41.§ (3) bek.)
11) dönt a sportfeladatokkal kapcsolatos
fenntartói, felügyeleti és egyéb jogkörökben
(25/2009. (XII. 04.) rendelet 5. § (1)
bekezdés).
12) dönt a sport célú támogatás összegének
felhasználásáról készített szakmai beszámoló
elfogadásáról (25/2009. (XII. 04.) rendelet
10.§ (4) bekezdés).
13) a Sport Alap pályázati kiírásról (25/2009.
(XII. 04.) rendelet 7. § (1) bekezdés).
14) a Sport Alap pályázati támogatási
szerződés
támogatottjainak
szakmai
beszámolójának elfogadásáról (25/2009. (XII.
04.) rendelet 8.§ (3) bekezdés).
15) a tárgyév költségvetésének elfogadását
követő bizottsági ülésén a sport célú
támogatás pályázati kiírásáról (25/2009. (XII.
04.) rendelet 9.§ (1) bekezdés).
16) a sport célú támogatás pályázatának
elbírálásáról a (25/2009. (XII. 04. rendelet 9.§

összegének és kamatának elengedéséről,
csökkentéséről (24/2011.(IX.26.) rendelet
26.§ (1) bekezdés),
6) rangsorolja és a Képviselő-testület elé
terjeszti a „Pro Sanitate Ferencváros” díj,
„Pro Facultate Ferencváros”díj, „Humanitas
Ferencváros” díj, adományozására beérkező
javaslatokat (25/2012. (VII.16) rendelet 4. §
(7) bekezdés, 5.§ (7) bekezdés, 6. § (7)
bekezdés, 8. § (7) bekezdés, 10. § (7)
bekezdés)
7) javaslatot tehet a polgármester számára
címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításra (4/2015. (II.24.)
rend. 21.§ (2) bek.),
8) támogatást nyújthat a Budapest IX.
kerületi állandó bejelentett lakóhellyel
rendelkező
mozgáskorlátozott
személy
részére kérelemre egyszeri, maximum
500.000 Ft/év/fő összeg erejéig a lakása
akadálymenetesítése
céljából;
dönt
a
támogatás iránti kérelemről, illetve a
finanszírozás módjáról (8/2015. (II.24.) rend.
40.§ (1), (4) bek.),
9) engedélyezheti a törvényes képviselő
kérelmére a HPV elleni védőoltás biztosítását
(8/2015. (II.24.) rend. 43.§)
10) dönt a sportfeladatokkal kapcsolatos
fenntartói, felügyeleti és egyéb jogkörökben
(25/2009. (XII. 04.) rendelet 5. § (1)
bekezdés).
11) dönt a sport célú támogatás összegének
felhasználásáról készített szakmai beszámoló
elfogadásáról (25/2009. (XII. 04.) rendelet
10.§ (4) bekezdés).
12) a Sport Alap pályázati kiírásról (25/2009.
(XII. 04.) rendelet 7. § (1) bekezdés).
13) a Sport Alap pályázati támogatási
szerződés
támogatottjainak
szakmai
beszámolójának
elfogadásáról (25/2009. (XII. 04.) rendelet
8.§ (3) bekezdés).
14) a tárgyév költségvetésének elfogadását
követő bizottsági ülésén a sport célú

(4) bekezdés)

támogatás pályázati kiírásáról (25/2009. (XII.
04.) rendelet 9.§ (1) bekezdés).
15) a sport célú támogatás pályázatának
elbírálásáról a (25/2009. (XII. 04. rendelet 9.§
(4) bekezdés)
16) a 8/2015. (II.24.) rendelet 38.§ (5)
bekezdés szerinti jogosulatlanul felvett
támogatások
megtérítésének
összegét
kérelemre méltányosságból elengedheti,
csökkentheti.”

