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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 53. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a működésének részletes
szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata legutóbb 2011-ben módosította és
fogadta el a szervezeti és működési szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ). Az SZMSZ
elfogadása óta számtalan jogszabály módosítás volt, amely átalakította a közigazgatás
rendszerét: 2013. január 1-től felállt a járási hivatal, amely a jogszabályi rendelkezések szerint
több államigazgatási feladatot átvett a jegyzőtől, módosult a közoktatási törvény, amelynek
eredményeképpen az Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények - az óvodai
nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyerekkel, tanulóval együtt
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - 2013.
január 1-től állami fenntartásba, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába
kerültek.
Az Mötv. 144.§ alapján annak rendelkezései fokozatosan léptek hatályba, ezért a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) rendeletet az Mötv.vel együtt kellett és kell alkalmazni.
Az SZMSZ módosításának indoka, hogy Magyarország új alkotmányára épülő Mötv.
rendelkezései javarészt 2013. január 1. napját követően léptek hatályba, ezzel egyidejűleg az
Ötv. rendelkezéseinek túlnyomó része ezen időponttól veszítették hatályukat.
Ebből adódóan az SZMSZ-ben felül kellett vizsgálni az Ötv.-re való hivatkozásokat,
amely szakaszok átvizsgálásra kerültek, azokat az Mötv-hez hozzáigazítottuk.
A jelenlegi módosítás a képviselő-testület működésére és szerveire vonatkozó változások
átvezetését tartalmazza.
A jogszabályi változás és a gyakorlati alkalmazhatóság követelményeit szem előtt tartó átfogó
felülvizsgálat eredményeképpen összeállítottuk az előterjesztéshez mellékelt SZMSZ
tervezetet (a továbbiakban: Tervezet), amelynek legfontosabb változásai az Ötv.
hivatkozásainak Mötv.-hez igazításán túlmenően az alábbiak szerint összegezhetőek:
• Bevezető rendelkezések
Az SzMSz megalkotásának kötelezettségét az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja
teszi az önkormányzatok kötelezettségévé, amikor kimondja, hogy „a helyi önkormányzat a
helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési
rendjét.
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Az Mötv. 143.§ (4) bekezdés a) pontja felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselőtestülete számára, hogy rendeletben határozza meg a helyi önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatát.
• A Polgármesteri hivatal elnevezése
Az Mötv. 2013. január 1-jével hatályba lépő 84.§ (1)-(2) bekezdései értelmében a kerületi
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, amelynek hivatalos elnevezését a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatában feltünteti. A hivatal elnevezésére az Mötv.
84.§ (5) bekezdése egzakt módon ad iránymutatást. A hivatal elnevezésének Mötv. szerinti
megállapítását a szervezeti és működési szabályzatban kell feltünteti.
Ennek megfelelően szükséges a Tervezetben rögzíteni a polgármesteri hivatal elnevezését:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal.
• A képviselő-testület át nem ruházható hatásköre
(hatáskör átruházási tilalom a támogatások átadására/átvételére)
Budapest Főváros Kormányhivatala a Belügyminisztériummal egyeztetve szakmai
segítségnyújtás keretében jogi véleményt adott az Mötv. 42.§ 4. pontjának utolsó
fordulatával kapcsolatban, miszerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe
tartozik az „államháztartáson kívüli forrás átvétele, átadása” is.
A Belügyminisztérium szakmai véleménye szerint az előírás alapján nemcsak az
államháztartáson kívülről származó forrás átvétele, hanem akár az államháztartáson kívüli,
akár államháztartási (önkormányzati költségvetési) forrás államháztartáson kívülre (pl.
gazdasági társaságok, civil szervezetek) részére történő átadása a képviselő-testület át nem
ruházható hatásköre.
A képviselő-testület át nem ruházható hatáskörét a megváltozott jogi szabályozásra
tekintettel szükséges módosítani a Tervezetben.
• A képviselő-testület működése
(nyilvános/zárt ülés tartása)
Az Mötv. 46.§ (1) bekezdése szerint a képviselő-testület ülése nyilvános.
Az Mötv. 46.§ (2) bekezdése értelmében zárt ülés tartása kötelező önkormányzati hatósági,
összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés
kiszabása, valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén (Az Mötv.
szabályozása szerint fegyelmi büntetés kiszabásakor – az érintett kérésétől függetlenül minden esetben zárt ülést kell tartani);
zárt ülés tartása kötelező továbbá az érintett kérésére választás, kinevezés, vezetői
megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást
igénylő személyi ügy tárgyalásakor; (Az Mötv.-ben az Ötv. ezirányú rendelkezési logikáját
megfordította a jogalkotó, és kimondta, hogy az érintett kérésére kell csupán zárt ülést tartani
az Mötv. –ben nevesített esetekben).
A zárt ülés elrendelésének lehetőségén, a kezdeményezés minősített többséggel történő
döntés igényén nem változtatott a jogalkotó.
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A képviselő-testület nyilvános/zárt ülés tartására irányuló rendelkezéseit a megváltozott
jogi szabályozásra tekintettel szükséges módosítani a Tervezetben.
• Munkáltatói jogok
Az Mötv. szerint a jegyző feletti munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja [Mötv. 67.§
f) pont]. A jegyzőt az Mötv. 81. § (2) bekezdése szerint az aljegyző helyettesíti.
Fontos változás, hogy a jegyző az Mötv. 41. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület egyik
szerve, akire önkormányzati hatáskör is átruházható.
2013. január 1-jét megelőzően a jegyzőt a képviselő-testület nevezte ki, aki nem volt a
képviselő-testület szerve. 2013. január 1-jével a jegyzőt a polgármester nevezi ki, ahol a
jegyző a képviselő-testület szervei közé tartozik. Ugyanakkor az aljegyző nem a képviselőtestület szerve, önkormányzati hatáskör rá nem ruházható át.
A megváltozott jogi szabályozás miatt szükséges módosítani a Tervezetet.
• Társadalmi egyeztetés
(általános egyeztetés)
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény,
valamint a jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételéről és
véleményezéséről szóló 301/2010. (XII.23.) Korm. rendelet alapján a társadalmi részvétel
szabályait önkormányzati rendeletben kell meghatározni.
Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzat rendelet-tervezetét és
indokolását.
A társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban a
véleményeknek a lehető legszélesebb köre jelenjen meg. A rendeletek előkészítése során
biztosítani kell az egyeztetések átláthatóságát, azok minél teljesebb körű nyilvánosságát.
Társadalmi egyeztetés keretében általános egyeztetés tartása minden esetben kötelező.
Ennek keretében a honlapon közzé kell tenni a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetet, a
tervezettel együtt közzé kell tenni a jogalkotásról szóló törvényben meghatározott előzetes
hatásvizsgálat összefoglalóját.
A 2010. évi CXXXI. törvény rendelkezései értelmében nem kell társadalmi egyeztetésre
bocsátani a fizetési kötelezettségekről, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról,a
szervezet és intézmény alapításáról szóló rendelet-tervezeteket.
Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani azon rendelet tervezetet sem, ha annak sürgős
elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik.
Tekintettel arra, hogy az SZMSZ nem rögzítette az Önkormányzat kötelezettségeként a
társadalmi egyeztetés jogintézményét, a Tervezet ezirányú kiegészítése szükséges.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és
a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Budapest, 2013. március 25.
Dr. Bácskai János s.k.
polgármester
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Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete 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 rendeletre vonatkozó, a …./2013. sz.
előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet elfogadja, és a kifüggesztésével egyetért.
Határidő: 15 nap
Felelős: Dr. Nagy Hajnalka jegyző a kifüggesztésért
Mellékletek: 1. rendelet-tervezet
2. indokolás
3. hatásvizsgálati lap
4. kéthasábos változat
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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 az
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. §
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §
(4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (4) A Képviselő-testület hivatalának megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal.”
2.§
A Rendelet 2.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„ Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei:
- a polgármester,
- a bizottságai,
- a Polgármesteri Hivatal,
- a részönkormányzat testülete,
- a jegyző látják el.”
3.§
A Rendelet 3. § (1)-(2) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
„ (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.”
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4.§
A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület egyes hatásköreit átruházhatja:
- a polgármesterre,
- a bizottságára,
- a részönkormányzat testületére,
- a jegyzőre,
- társulására.”
5. §
A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A Képviselő-testület a következő hatásköröket nem ruházhatja át:
a) a rendeletalkotás;
b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe
utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;
c) a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása;
d) a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, államháztartáson kívüli forrás átvétele,
átadása;
e) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás,
abból történő kiválás;
f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi
önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
g) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
h) közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása;
i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;
j) a bíróságok ülnökeinek megválasztása;
k) állásfoglalás intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti;
l) a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással
kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés;
m) az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a képviselő
egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén;
n) a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása;
o) területszervezési kezdeményezés;
p) amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.”
6. §
A Rendelet 5. § (2)-(3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
„ (2) A polgármester, a Képviselő-testület bizottságai önkormányzati jogkörben hozott
hatósági határozata ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.
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(3) A fellebbezést az első fokon eljáró hatóság – polgármester, a Képviselő-testület
bizottságai – terjeszti a Képviselő-testület ülésére. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell az
ügy összes iratának megtekinthetőségi helyét.”
7. §
A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A képviselő-testület évente legalább 6 ülést tart”.
8. §
A Rendelet 10. § (2), (3) és (4) bekezdés helyébe a következő (2), (3) és (4) bekezdés lép:
„ (2) A polgármester köteles összehívni a rendkívüli ülést a képviselők egynegyedének vagy a
képviselő-testület bármely bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének az ülés
indokát tartalmazó indítványára, valamint ha azt jogszabály előírja.
(3) Az indítványt a polgármesterhez kell benyújtani a tárgy megjelölésével és a határozati
javaslattal együtt. A polgármester a Képviselő-testület ülését az indítvány átvételét követően,
legfeljebb 15 napon belüli időpontra hívja össze.
(4) A rendkívüli ülést nem kell összehívni, ha a kezdeményezés átvételét követően 15 napon
belül a Képviselő-testület rendes ülést tart. Ebben az esetben az indítványt a rendes ülés
napirendi javaslatai közé fel kell venni.”
9. §
A Rendelet 11. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart,
amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket
érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a
közmeghallgatáson vagy legkésőbb 15 napon belül választ kell adni.”
10. §
A Rendelet 12. § (2) és (3) bekezdés helyébe a következő (2) és (3) bekezdés lép:
„ (2) A képviselő-testület
a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési
ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal
kapcsolatos eljárás esetén; az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői
megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást
igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános
tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
(3) A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül választott
alpolgármester és a jegyző, aljegyző(k), továbbá meghívása esetén a polgármesteri hivatal
ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt.
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A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy
napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen.”
11. §
(1) A Rendelet 27. § (4) és (5) bekezdés helyébe a következő (4) és (5) bekezdés lép:
„(4) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli
hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes
érintettséget.
(5) A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselő
javaslatára a Képviselő-testület dönt.”
(2) A Rendelet 27. §-a kiegészül egy új (7), (8) és (9) bekezdésekkel az alábbiak szerint:
„(7) Amennyiben a személyesen érintett képviselő a személyes érintettség
bejelentésére vonatkozó kötelezettségét elmulasztja és kizárására ennek okából nem
került sor, a meghozott döntés a személyes érintettség észlelését követően nem
hajtható végre illetve végrehajtása nem folytatható.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott döntést a Képviselő-testület a személyes
érintettség észlelését követő ülésen ismét megtárgyalja és – figyelembe véve a döntés
végrehajtásának dönt annak érvényben tartásáról, vagy visszavonásáról.
(9) A (7) és (8) bekezdésben foglaltakat a bizottságok és részönkormányzat esetében is
megfelelően alkalmazni kell.”

12. §
A Rendelet 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Képviselő-testület titkos szavazást tarthat:
a) választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása,
b) vezetői megbízás visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés
kiszabása, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén, állásfoglalást igénylő
személyi ügy tárgyalásakor,
c) önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági és kitüntetési ügy
tárgyalásakor,
d) a vagyonával való rendelkezés, valamint az általa kiírt pályázat feltételeinek
meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor,ha a zárt ülés feltételei fennállnak.
13. §
A Rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A szavazás megkezdése előtt – a bizottság létszáma és összetétele, a tanácskozások
lefolytatásával összefüggő (ügyrendi javaslatot tartalmazó) kérdések kivételével – a
Képviselő-testület bármely tagja kérhet név szerinti szavazást, mely indítványról a Képviselőtestület vita nélkül egyszerű többséggel dönt.”
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14. §
A Rendelet 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jegyzőkönyv tartalmazza
a) a testületi ülés helyét;
b) időpontját;
c) a megjelent önkormányzati képviselők nevét;
d) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét;
e) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat;
f) az előterjesztéseket;
g) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét,
hozzászólásuk,
h) továbbá az ülésen elhangzottak lényegét;
i) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát;
j) a döntéshozatalban résztvevők számát;
k) a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát;
l) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését;
m) a szavazás számszerű eredményét;
n) a hozott döntéseket.”

a

15. §
A Rendelet 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„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.”
16. §
A Rendelet 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (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.”
17. §
A Rendelet 41. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját
személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni.
A kizárásról a bizottság dönt.”
18. §
A rendelet 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(2) A részönkormányzat 5 tagból áll, akiket a Képviselő-testület választ települési képviselők
és más, az adott településrészen élő választópolgárokból.”
19. §
A Rendelet 46. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„ A polgármester tagja a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület határozatképessége,
döntéshozatala, működése szempontjából önkormányzati képviselőnek tekintendő.”
20. §
A Rendelet 47. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„47. § (1) A polgármesternek a Képviselő-testület 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 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 Képviselőtestület soron következő ülésén határoz,
c) biztosítja a bizottságok rendszeres tájékoztatását.
(3) A polgármester egyéb feladatai:
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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.
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.
(4) A polgármestert a törvényekben, illetve a törvényi felhatalmazás alapján meghozott
kormányrendeletekben meghatározott saját feladatai és hatásköre gyakorlása esetében a
Képviselő-testület nem utasíthatja és döntéseit nem bírálhatja felül.
(5) A Képviselő-testület egyes hatásköreit rendeletében vagy határozatában a polgármesterre
ruházhatja. A polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét az 5. számú melléklet
tartalmazza.
(6) A polgármester önkormányzati és államigazgatási feladatait a Polgármesteri Hivatal
közreműködésével látja el, e körben a Képviselő-testület döntései szerint és saját
hatáskörben irányítja a Polgármesteri Hivatalt, oly módon, hogy a jegyző javaslatai
alapján határozza meg, hogy a Polgármesteri Hivatal milyen módon vesz részt az
önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában.
21. §
Hatályát veszti a Rendelet 49. §-a.

22. §
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A Rendelet 50. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és munkavállalói
tekintetében, melynek során biztosítja a polgármester által meghatározott egyetértési jog
érvényesítését,”
23. §
A Rendelet 53. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(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.”

24. §
A Rendelet 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„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 április 30-áig 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.”
25. §
A Rendelet 57. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„57.§ (1) Az önkormányzat költségvetését a Képviselő-testület rendeletben állapítja meg.
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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.”
26. §
A Rendelet kiegészül egy új címmel és az 58. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„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.”
27. §
A Rendelet kiegészül egy új címmel és egy új 58/A §-sal az alábbiak szerint:
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„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.”
28. §
(1) A Rendelet az alábbi fejezetcímmel és a következő új, 59/A §-al egészül ki:

„XIII. FEJEZET
Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése
59/A. § (1)Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzat rendelet-tervezetét és
indokolását (a továbbiakban: tervezet).
(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani
a) a költségvetésről és annak módosításáról,
b) a helyi adóról és annak módosításáról,
c) a költségvetés végrehajtásáról,
d) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról és annak módosításáról,
e) a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről szóló tervezetet,
f) az önkormányzati rendeletet módosító tervezetet, ha az kizárólagosan magasabb szintű
jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz.”
(2) A Rendelet a következő új, 59/B §-al egészül ki:

„59/B §
(1) A tervezet véleményezésében való társadalmi részvétel lehetőségét az önkormányzat
www.ferencvaros.hu honlapon megjelenített rendelettervezet mellett lehetővé teszi, illetőleg
az erre célra kialakított e-mail postafiókon keresztül biztosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elérhetőségeken keresztül bárki véleményt nyilváníthat
a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett tervezetéről.
(3) A tervezetet úgy kell közzétenni, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a tervezet
érdemi megvitatásához, illetőleg a beérkezett vélemények, javaslatok mérlegeléséhez.
A véleményezésre minimum 3 napot kell biztosítani, úgy, hogy a véleményezés határideje nem
akadályozhatja a képviselő-testületi ülések előkészítését.
(4) A tervezet társadalmi egyeztetés keretében a közzétett tervezethez megküldött vélemények
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ismeretében az előterjesztő dönt a tervezet esetleges módosításáról vagy kiegészítéséről.”

29. §
A Rendelet XIII. Fejezetének számozása XIV. fejezetre változik.
30. §
Záró rendelkezések
(1)A Rendelet 61. §-a kiegészül az 5. számú melléklet: „A polgármesterre és az állandó
bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke”-vel.
(2) A Rendelet kiegészül egy 5. számú melléklettel a jelen rendelet 1. számú melléklet szerinti
tartalommal.
(3) Hatályát veszti a Rendelet 62. § 4. számú függeléke.
(4) Ez a rendelet – a (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(5) E Rendelet 5. § l) pontjának, valamint 9. § (2) bekezdés a) pontjának méltatlanságra
vonatkozó rendelkezései a 2014. évi általános önkormányzati választások napján lép hatályba.

Budapest 2013. április

Dr. Bácskai János
polgármester

Dr. Nagy Hajnalka
jegyző
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.../2013. (....) önkormányzati rendelet
1. számú melléklete
I. A polgármester:
1) dönt a nyilvánvalóan nem jogosult személyektől, szervektől érkező, illetőleg a
rendeletben
meghatározottnál
kevesebb
választópolgár
által
támogatott
kezdeményezések elutasításáról (2/1992. (III. 03.) rendelet 7.§.(2) bekezdés)
2) dönt a társasházak és lakásszövetkezetek veszély-elhárítási munkáinak önkormányzati
támogatásáról (30/2000. (XII.24.) rendelet 1.§ (5) bekezdés),
3) dönt – versenyeztetés lefolytatása útján – a 4 millió forintot meghaladó, de az
egyszerű közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházásokról (37/2004. (XI. 17.)
rendelet 8. § (1) bekezdés),
4) dönt a 4 millió forint alatti beruházásokról, három árajánlat bekérésével, árszakértői
egyeztetés után (37/2004. (XI. 17.) rendelet 8. § (4) bekezdés),
5) dönt a kiviteli terv módosításáról – az intézményvezető kérésére, vagy műszaki
szükségesség esetén – a költségek 5 %-át meg nem haladó növelése esetén (37/2004.
(XI. 17.) rendelet 9. § (3) bekezdés),
6) dönt a bérbeadóra tartozó bérlő által elvégzendő felújításra vonatkozó megállapodás
megkötéséről és a bérbeszámítás módjáról (7/2006. (III. 10.) rendelet 2. § (5)
bekezdés)
7) dönt lakások bérbeadásáról a Gazdasági Bizottság javaslata alapján meghatározott
esetekben (7/2006. (III. 10.) rendelet 4.§ (6) bekezdés)
8) dönt a lakások bérbeadásáról meghatározott esetekben (7/2006. (III. 10.) rendelet 4.§
(7) bekezdés),
9) részletfizetést engedélyez bérleti díj tartozás esetén (7/2006. (III.10.) rendelet 4.§ (14)
bekezdés),
10) dönt a tartási szerződések jóváhagyásáról (7/2006. (III.10.) rendelet 5. § (1) bekezdés
a) pontja),
11) dönt az ideiglenes elhelyezés meghosszabbításáról (7/2006. (III.10.) rendelet 9.§ (4)
bekezdés),
12) dönt a pénzbeli térítés mértékéről, ha a bérlő cserelakásra nem tart igényt (7/2006.
(III.10.) rendelet 10.§ (4) bekezdés),
13) hozzájárul az albérleti szerződés megkötéséhez (7/2006. (III.10.) rendelet 18.§ (2)
bekezdés),
14) dönt pályázat kiírásáról és elbírálásáról piaci alapon bérbe adott lakások esetén
(7/2006. (III. 10.) 19/A. § (7) bekezdés),
15) dönt határozott idejű bérleti szerződés megkötéséről (7/2006. (III.10.) rendelet 20.§ (5)
bekezdés b) pont)
16) felmentést ad a közterületi rendezvényekre vonatkozó korlátozások alól (26/2009.
(XII. 04.) rendelet 3.§ (6) bekezdés),
17) dönt az intézményvezető döntését vitató kérelem ügyében (24/2011. (IX.26.) rendelet
18. § (3) bekezdés a) pont)
18) dönt iskolai, óvodai gyermekétkeztetés esetén térítési díj kedvezményről, elengedi,
csökkenti a megtérítés összegét, vagy részletfizetést állapít meg jogosulatlanul
igénybe vett szociális ellátás esetén (24/2011. (IX.26.) rendelet 25. § (2) bekezdés),
19) dönt helyi gázár- és távhőtámogatás megállapításáról (25/2011.(IX.26.) 13/A. § (1)
bekezdés)
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20) dönt a lakbértámogatás megállapításáról (25/2011. (IX. 26.) rendelet 14.§ (1)
bekezdés),
21) dönt az átmeneti segélyről (25/2011. (IX. 26.) rendelet 15.§ (1) bekezdés),
22) dönt a temetési segélyről (25/2011. (IX. 26.) rendelet 18.§ (1) bekezdés),
23) mentesíti az eltemettetésre köteles személyt köztemetés esetén a megtérítési
kötelezettség alól részben vagy egészben (25/2011. (IX.26.) rendelet 31.§ (2)
bekezdés),
24) karácsonyi támogatást nyújt (25/2011. (IX.26.) rendelet 33/A. § (1) és (2) bekezdés)
25) dönt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról (25/2011.(IX.26.) 34.§ (1) bekezdés),
26) dönt a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság szakvéleménye alapján kijelölt,
nem Budapest IX. kerületi székhelyű, telephelyű óvodába, illetve iskolába járáshoz a
költségek megtérítéséről (25/2011. (IX.26.) rendelet 39. § (4) bekezdés)
27) engedélyezheti a Ferencvárosban működő szociális és gyermekjóléti intézmények által
azok gondozottai és kísérői és a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére, valamint a
Ferencvárosban működő művészeti- és sportegyesületek által azok tagjai részére, hogy
az általuk megfizetendő térítési díjak megegyezzenek a IX. kerületi tanulók által
fizetendő térítési díjakkal (25/2011. (IX.26.) rendelet 41/A. § (2) bekezdés)
28) kedvezményt nyújthat a kincsesbányai táborban a hétvégeken és a turnuson kívüli
időszakban az egyéb vendég részére a szállás díjának megfizetésére (25/2011. (IX.26.)
rendelet 41/A. § (3) bekezdés)
29) kedvezményt nyújthat a balatonlellei tábor a szállás díjának megfizetésére (25/2011.
(IX.26.) rendelet 41/A. § (5) bekezdés)
30) dönt az ösztöndíjpályázatok elbírálásáról (29/2011. (X. 11.) rendelet 3. § (1) bekezdés)
31) kiadja a lakossági várakozási, a gazdálkodói várakozási, az egészségügyi várakozási,
valamint a Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére biztosított behajtási-várakozási
hozzájárulásokat (39/2011. (XII. 12.) rendelet 10. § (1) bekezdés)
32) megköti az e rendeletben meghatározott hozzájárulások kiadásával kapcsolatos
teendők ellátására vonatkozó szerződést a Parkolásüzemeltetővel (39/2011. (XII. 12.)
rendelet 10. § (2) bekezdés)
33) dönt a helyben központosított közbeszerzési rendszer keretén belül lefolytatott
közbeszerzési eljáráseredményéről (42/2011. (XII. 12.) rendelet 9. §)
34) dönt a közterület-használati ügyekben és megköti a megállapodást (16/2012. (V.22.)
rendelet 4.§ (1) bekezdés),
35) mérsékelheti a közterület használati díjat 50 %-ot nem meghaladó mértékben a
közterület-használat megszüntetése nélkül (16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet
16. § (5) bekezdés aa) pontja)
36) dönt legfeljebb 3 hónapra a közterület-használati díj fizetésének szüneteltetéséről ha a
három hónapra fizetendő közterület-használati díj összege nem haladja meg az
500.000 Ft-ot (16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdés ba)
pontja)
37) elengedheti a felhalmozott közterület-használati díj követelést 500.000.- Ft. alatti
összeg esetében (16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 16. § (6) bekezdés a)
pontja)
38) „vendéglátás – előkert, terasz” címen a megelőző évben kitelepüléssel érintett
társasház előtti területről beszedett közterület-használati díj 30 %-át a polgármester a
társasház felújítási alapjának kiegészítésére fordítja (16/2012. (V. 22.) önkormányzati
rendelet 18. §)
39) dönt egyéb - a vagyontárgy tulajdonjogát, használatát nem érintő - tulajdonosi
nyilatkozat kiadásáról (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdés)
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40) dönt vagyontárgy tulajdonba vételéről, amennyiben a vagyontárgy forgalmi értéke a
15 millió forintot nem haladja meg (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 10. §
(8) bekezdés a) pont)
41) dönt az önkormányzatot megillető követelés elengedéséről, mérsékléséről, jogviták
esetén peres és peren kívüli egyezség megkötéséről 1 millió Ft értékhatárig illetve a
követelés összegét nem érintő egyezségkötés esetén (21/2012. (VI. 12.)
önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) pont)
42) hozzájárul behajthatatlan követelés számviteli szabályok szerinti leírásához (21/2012.
(VI. 12.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés)
43) jogosult jelzálog illetve ranghely feletti rendelkezésre amennyiben az önkormányzati
követelés döntés időpontjában még fennálló összege nem haladja meg az 5 millió
forintot (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdés a) pont)
44) dönt az önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken végzendő nyomvonal jellegű
távközlési célú, közmű célú (gáz, víz, csatorna, elektromos) valamint egyéb vezetékek
és műtárgyaik létesítési, használatbavételi, fennmaradási, bontási engedélyhez
szükséges tulajdonosi hozzájárulás (nyilatkozat) kiadásáról valamint a megállapodás
megkötéséről (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés)
45) dönt a távközlési, közmű és egyéb nyomvonalas vezetékek létesítésért járó kártalanítás
feltételeiről és módjáról és mértékéről a Képviselő-testület által meghatározott
normatív keretek között (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 13. § (5)
bekezdés)
46) dönt korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon, elidegenítéséről,
megterheléséről, vagy gazdasági társaságba való beviteléről 5 millió forint
értékhatárig (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont)
47) dönt a korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon 1 évet meghaladó de
legfeljebb 5 éves időszakra történő hasznosításáról (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati
rendelet 14. § (6) bekezdés b) pont),
48) dönt 5 MFt értékhatár alatt forgalomképes vagyon elidegenítéséről, megterheléséről,
gazdasági társaságba való bevitelről (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 15. §
(1) bekezdés a) pont),
49) dönt forgalomképes vagyon legfeljebb 1 éves időtartamra vonatkozó hasznosításáról
(21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdés a) pont)
50) dönt 5 millió forint értékhatárt meg nem haladó korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon és forgalomképes üzleti vagyon esetében a vagyonkezelői szerződés
megkötéséről (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 17. § (5) bekezdés a) pont)
51) dönt a költségvetési rendeletekben a bizottságokhoz nem rendelt kiadási előirányzatok
közötti, címeken belüli átcsoportosításról a kötelezettségvállalással csökkentett
kiemelt kiadási előirányzat összeghatáráig (2/2013. (II. 19.) rendelet 20. § (1)
bekezdés),
52) dönt a kötelező- és önként vállalt feladatra vonatkozóan megosztottan tervezett
feladat, kötelező- és önként vállalt feladat szerinti kiadási előirányzatai közötti
átcsoportosításról (2/2013. (II. 19.) rendelet 20. § (3) bekezdés)
53) 5 millió forint összeghatárig rendelkezik az általános tartalékról (2/2013. (II. 19.)
rendelet 21. §)
54) dönt kötelezettségvállalásról a Lakáslemondás térítéssel, Lakásfelújítás szanálási célra
és Lakás és helyiség vásárlásra céljából a többletbevételek terhére (2/2013. (II. 19.)
rendelet 22. §)
55) átmeneti intézkedést hozhat az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető
elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben)
(2/2013. (II. 19.) rendelet 23. § (1) bekezdés)
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56) 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
(2/2013. (II. 19.) rendelet 23. § (2) bekezdés)
57) likviditási keretszerződést ír alá az önkormányzat fizetőképességének folyamatos
biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti
szükségletnek megfelelő felhasználásra legfeljebb 500 millió Ft összegben (2/2013.
(II. 19.) rendelet 23. § (3) bekezdés)
II. A bizottságok
Minden bizottság:
1) dönt a költségvetési rendelet szerint a bizottság döntési hatáskörébe tartozó kiadási
előirányzatok, pénzügyi keretek felhasználásáról, átcsoportosításáról, pályázatok
kiírásáról és elbírálásáról,
2) dönt a szakterületén működő költségvetési szervek SZMSZ-ének elfogadásáról,
1. Gazdasági Bizottság:
1) dönt értékelemző felkéréséről minden nettó 90 millió forint feletti beruházás esetében
(37/2004. (XI. 17.) rendelet 3. § (3) bekezdés),
2) dönt építésügyi szakértő felkéréséről a nettó 90 millió forint feletti beruházások esetén
(37/2004. (XI. 17.) rendelet 9. § (5) bekezdés).”
3) dönt a lakások és helyiségek közötti átminősítésről 30 m2-ig (7/2006. (III.10.) 2.§ (3)
bekezdés,
4) dönt az előzetes költségvetés alapján 1.000.000 forint felett a lakás/helyiség
bérbeadója és bérlője közti azon megállapodás megkötéséről, hogy a bérlő által
elvégzendő munkák számlákkal igazolt költségét részben vagy egészben az
önkormányzat viseli, továbbá a bérbeszámítás mértékéről, módjáról (7/2006.(III.10.)
rendelet 2.§ (5) bekezdés)
5) dönt meghatározott esetekben lakás bérbeadásáról (7/2006.(III.10.) rendelet 4.§ (3),
(4), bekezdés),
6) évente két alkalommal meghatározza az állami gondozottak részére bérbeadható
lakások címeit (7/2006.(III.10.) rendelet 4.§ (5) bekezdése),
7) dönt a lakásra vonatkozó házfelügyelői szolgálati jelleg létesítéséről vagy törléséről
(7/2006. (III. 10.) rendelet 4.§ (8) bekezdés),
8) dönt pályázaton kívül a bérlő részére a bérleti szerződés közös megegyezéssel való
megszüntetésével egyidejűleg másik önkormányzati lakás bérbeadásáról
(7/2006.(III.10.) rendelet 7/A.§ (1) bekezdése),
9) dönt a határozatlan idejű bérleti szerződés megkötéséről, ha a 36 hónapos határozott
idejű bérleti szerződés időtartama lejárt, és nem érkezett a bérlő ellen panasz, valamint
nem áll fenn felmondási ok (7/2006. (III.10.) rendelet 7/A.§ (4) bekezdés),
10) dönt a határozatlan idejű bérleti szerződés megkötéséről, ha az ideiglenes elhelyezés
időtartama elérte a 2 évet, illetve a 7/2006. (III.10.) rendelet 9.§ (6) és (7) bekezdés
esetében az 5 évet, és az elhelyezett személlyel szemben nem áll fenn felmondási ok
(7/2006. (III.10.) rendelet 9.§ (5) bekezdés),
11) dönt az önkormányzat és intézményeiben, gazdasági társaságainál, továbbá a kerületi
rendőrkapitányságon az ellátási kötelezettség teljesítése érdekében dolgozók
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elhelyezéséről, a munkaviszony fennállásáig (7/2006. (III. 10.) rendelet 9.§ (6) és (7)
bekezdés),
12) dönt a lakásbérlet közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a pénzbeli
térítés mértékéről (7/2006. (III. 10.) rendelet 11.§ (2/A) bekezdés),
13) dönt a bérbeadásról, ha a megüresedett lakrészre több visszamaradt társbérlő tart
igényt (7/2006. (III. 10.) rendelet 13.§ (6), 26.§ (5) bekezdés),
14) dönt üres szükséglakás elidegenítéséről, lakásállományból való törléséről ha a
csatolást egy bérlő sem kéri, vagy a bérbeadásáról, ha a csatolást több bérlő kéri
(7/2006. (III. 10.) rendelet 19.§ (5) bekezdés),
15) bérlői kérelemre hozzájárulhat az egyszobás komfort nélküli, félkomfortos
komfortfokozatú és legfeljebb 30 m2-es lakások– műszaki csatolásáról (7/2006. (III.
10.) rendelet 19.§ (6) bekezdés),
16) piaci alapon bérbe adott lakás esetén hozzájárul a pályázat kiírásához (7/2006. (III.
10.) rendelet 19/A. § (7) bekezdés; amennyiben több pályázó azonos ajánlatot tesz, a
nyertes személyéről a pályázó jövedelmi helyzetét, a lakásba együttköltözők számát
figyelembe véve dönt. (7/2006. (III. 10.) rendelet 19/A. § (9) bekezdés)
17) dönt az értéknövelő beruházás elvégzésére irányuló bérbeadó és bérlő közötti
megállapodásokról (7/2006. (III. 10.) rendelet 20.§ (6) bekezdés),
18) dönt helyiség pályázat nélküli bérbeadásáról amennyiben a Képviselő-testület a
tevékenységet közérdekűnek nyilvánította, vagy kiemelten közhasznú tevékenységet
folytató szervezeteknek (7/2006. (III. 10.) 21.§ (1) bekezdés b) pont)
19) dönt helyiség pályázat nélküli bérbeadásáról, ha a helyiség üres, jogszerű használattal
nem terhelt, és annak bérbeadását ugyanabban az épületben lévő helyiség bérlője,
tulajdonosa kéri (7/2006. (III. 10.) rendelet 21.§ (1) bekezdés c) pont),
20) indokolt esetben legfeljebb a bérbeadó által ajánlott mértékig mérsékelheti vagy
legfeljebb 3 hónapra szüneteltetheti a bérleti díj fizetését (7/2006. (III. 10.) rendelet
24.§ (3) bekezdés),
21) hozzájárul az üres lakások - amennyiben nincs csatolási kérelem - a hirdetési
helyszíneken közzétett pályázat útján való elidegenítéséhez (7/2006. (III. 10.) 26. § (2)
bekezdés),
22) dönt a 15 éves részletfizetési kedvezménnyel eladott lakások esetében a futamidő
meghosszabbításáról (7/2006. (III. 10.) 28.§ (3) bekezdés),
23) engedélyezi a 25 és 35 éves részletfizetési kedvezménnyel értékesített lakások vevői
részére az eredeti törlesztő részletek fizetési átütemezését (7/2006. (III. 10.) 28.§ (4)
bekezdés),
24) öröklakás értékesítése esetén dönt a Ferencvárosi Önkormányzatot megillető
elővásárlási jog vonatkozásában (7/2006. (III.10.) 31.§ (2) bekezdés),
25) megadja a tulajdonosi hozzájárulást – az önkormányzati tulajdon hányadában – a
társasházban lévő közös tulajdonú lakások elidegenítéséhez vagy jelzáloggal való
terheléséhez (7/2006. (III. 10.) rendelet 31.§ (3) bekezdés),
26) dönt az üres helyiségek pályázat útján történő bérbeadásáról, eladásáról (7/2006. (III.
10.) rendelet 33.§ (1) bekezdés),
27) dönt - a 10 m2 alapterületnél nagyobb, utcai bejárattal rendelkező helyiségek
kivételével - a társasházban lévő minden egyéb helyiségnek, valamint a két
eredménytelen pályázaton szereplő üres helyiségeknek a társasházban lévő lakások és
helyiségek tulajdonosainak/bérlőinek történő elidegenítéséről (7/2006. (III. 10.)
rendelet 33.§ (7) bekezdés),
28) dönt a területbérleti szerződés alapján hasznosított helyiség bérlő részére történő
értékesítése esetén a vételárról és az adható kedvezményekről (7/2006. (III. 10.)
rendelet 34. § (3) bekezdés)
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29) dönt a (feladatokon, szakfeladatokon) címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról és felhasználásról a kötelezettségvállalással csökkentett
kiemelt kiadási előirányzat összeghatáráig (2/2013. (II.19.)) számú rendelet 20.§ (1)
bekezdés).
30) dönt 5-90 millió forint értékű forgalomképes önkormányzati vagyon elidegenítéséről,
cseréjéről, megterheléséről, gazdasági társaságba való beviteléről, továbbá 1 éves
időtartamot meghaladó, legfeljebb 5 éves időtartamú hasznosításáról
(21/2012.(VI.12.) rendelet 15.§ (1) bekezdés b) pont és (4) bekezdés b) pont),
31) minősített többségű döntéssel jogosult jogszabály, vagy szerződés alapján az
önkormányzatot megillető követelés elengedésére, mérséklésére, jogviták esetén peres
és peren kívüli egyezség megkötésére 1 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 5 millió Ft
értékhatárig (21/2012. (VI.12.) rendelet 11.§ (1) bekezdés b) pont)
32) jogosult jelzálog illetve ranghely feletti rendelkezésre – amennyiben az nem
veszélyezteti az önkormányzati követelés teljesülését - az önkormányzati követelés
döntés időpontjában még fennálló összegének figyelembe vételével 5 millió Ft
értékhatár felett (21/2012. (VI.12.) rendelet 11.§ (4) bekezdés b) pont)
33) minősített többséggel dönt a korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon,
elidegenítéséről, megterheléséről, vagy gazdasági társaságba való beviteléről 5 millió
Ft-t meghaladó, legfeljebb 90 millió Ft értékhatárig (21/2012. (VI.12.) rendelet 14.§
(1) bekezdés b) pont)
34) dönt a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon és forgalomképes üzleti vagyon
esetében a vagyonkezelői szerződés megkötéséről 5 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb
90 millió Ft értékhatárig (21/2012. (VI.12.) rendelet 17.§ (5) bekezdés b) pont)
35) dönt a megjelölt címeken belül a kiadási előirányzatok átcsoportosításról és
felhasználásáról az előirányzatok összeghatáráig (2/2013. (II. 19.) számú rendelet 20.§
(1) bekezdés)
2. Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

meghatározza a Környezetvédelmi Alapból adható támogatás pályázati feltételeit és
eljárási szabályait (7/1999. (IV.30.) rendelet 5. § (6) bekezdés),
dönt a támogatás százalékos mértékének megállapításáról (30/ 2000. (XII. 24.) 4. § (4)
bekezdés)
dönt a támogatás mértékének túllépéséről (30/2000. (XII. 24.) 4. § (4) bekezdés)
dönt a társasház-felújítási pályázatok elbírálásáról (30/2000. (XII.24.) rendelet 5.§ (1)
bekezdés),
hozzájárul a lakóház felújítási támogatás pályázattól eltérő felhasználásához (30/2000.
(XII.24.) rendelet 6.§ (5) bekezdés),
dönthet az általa kiemelt beruházásnak minősített felújítási munka két ütemben történő
megvalósíthatóságáról (30/2000. (XII.24.) rendelet 4. § (8) bekezdés)
dönt a lakótelepi energiatakarékos felújítási pályázat elbírálásáról (7/2002. (IV.26.)
rendelet 8.§ (3) bekezdés),
dönt a nem rendeltetésszerű felületképzés megelőzésére, mentesítésére az adott évben
kijelölt területről (40/2004. (XI.17.) rendelet 3. § (2) bekezdés),
dönt a nem rendeltetésszerű felületképzés megelőzésére, mentesítésére vonatkozó
pályázatok kiírásáról, elbírálásáról (40/2004. (XI.17.) rendelet 3.§ (7) bekezdés),
dönt a Boráros tér-Ferenc krt.-Üllői út- Könyves Kálmán krt.-Soroksári út páros oldala
által határolt területen kialakított vendéglátó teraszok esetén a kiszolgálás maximális
időtartamáról a 9. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott alternatívák alapján
(16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés)
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)
23)
24)

dönt a díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó kérelmek – kivéve
a három napot meg nem haladó konténer kihelyezési kérelem illetve a 3.§ (3)
bekezdése szerinti kérelem–, továbbá pavilonállításra, illetve a forgalmi rend
megváltoztatásával járó, építési engedélyhez kötött kivitelezési munkák felvonulási
területére vonatkozó kérelmek ügyében (16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. §
(2) bekezdés)
dönthet a Tompa utcai és a Ráday utcai vendéglátóteraszok tárgyévi közterülethasználati engedélyei kiadására, a még kiadott közterülethasználati-engedéllyel nem
érintett területekre vonatkozóan, jóváhagyja a pályázati kiírást, illetve ezzel
egyidejűleg az elbírálás szempontjait (16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 5. §
(7) bekezdés)
jóváhagyja a karácsonyfa árusításra kijelölt helyeket, a pályázati kiírást, illetve ezzel
egyidejűleg az elbírálás szempontjait (16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 5. §
(8) bekezdés)
kérelemre mérsékelheti az 1. a) III. Általános elbírálású közterületek övezeti
kategóriában lévő pavilonok közterület-használati díjtételét - az alkoholárusítás
kivételével - a lakossági igényeket kielégítő kiskereskedelmi tevékenységek esetében
(16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés c) pontja)
csökkentheti illetve elengedheti a Közterület-használati díjat a legfeljebb 3 napos
kulturális, karitatív, sport rendezvények, illetve a kerületi társadalmi szervezetek “non
profit”, rendezvényei esetében (16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 16. § (1)
bekezdés)
50 % feletti mértékben mérsékelheti a közterület használati díjat a közterület-használat
megszüntetése nélkül (16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdés
ab) pontja)
dönt legfeljebb 3 hónapra a közterület-használati díj fizetésének szüneteltetéséről ha a
három hónapra fizetendő közterület-használati díj összege meghaladja az 500.000 Ftot (16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdés bb) pontja)
elengedheti a felhalmozott közterület-használati díj követelést 500.000.- Ft. feletti
összeg esetében (16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 16. § (6) bekezdés b)
pontja)
dönt a közterület-használati díj maximum hat havi részletben történő megfizetésének
engedélyezéséről (16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés)
legfeljebb 50 %-os mértékben csökkentheti, valamint az így fennmaradó tartozás
részletekben történő megfizetését engedélyezheti a közterület hozzájárulás nélkül,
vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használata okából kiszabott díjat
(16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés)
dönt közbiztonsági érdekből a közterületről bejárattal rendelkező társasházakkal
történő megállapodást megkötéséről a gépjárműforgalommal nem érintett közterület
éjszakára történő ideiglenes lezárása céljára (16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet
18/A. § (1) bekezdés)
rangsorolja és előterjeszti a „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására vonatkozó
javaslatokat (25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés)
rangsorolja és előterjeszti a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására
vonatkozó javaslatokat (25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (7) bekezdés)
dönt a megjelölt címeken belül a kiadási előirányzatok átcsoportosításról és
felhasználásáról az előirányzatok összeghatáráig (2/2013. (II. 19.) számú rendelet 20.§
(1) bekezdés).
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25)

dönt a Parkoló Alap – parkoló létesítésre - a Környezetvédelmi Alap –
környezetvédelemre - történő felhasználásáról (2/2013. (II.19.) rendelet 24. §(1)
bekezdés),

3. Humán Ügyek Bizottsága
1) jóváhagyja az intézmények munkatervben rögzített közművelődési feladatait
(31/2003. (IX.08.) rendelet 5. § (4) bekezdés),
2) jóváhagyja a Ferencvárosi Nyári Játékok Közhasznú Társaság terveit és beszámolóit
(31/2003. IX.08) rendelet 5. § (6) bekezdés)
3) dönt állami gondozásba került fiatalok részére lakás bérbeadásáról (7/2006. (III.10.)
rendelet 4.§ (5) bekezdés),
4) dönt a sportfeladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és egyéb jogkörökben
(25/2009. (XII. 04.) rendelet 5. § (1) bekezdés),
5) dönt a Sport Alap pályázati kiírásról (25/2009. (XII. 04.) rendelet 7. § (1) bekezdés),
6) dönt a Sport Alap pályázati támogatási szerződés támogatottjainak szakmai
beszámolójának elfogadásáról (25/2009. (XII. 04.) rendelet 8.§ (3) bekezdés),
7) dönt a tárgyév költségvetésének elfogadását követő bizottsági ülésén a sport célú
támogatás pályázati kiírásáról (25/2009. (XII. 04.) rendelet 9.§ (1) bekezdés),
8) dönt a sport célú támogatás pályázatának elbírálásáról a (25/2009. (XII. 04. rendelet
9.§ (4) bekezdés)
9) dönt a sport célú támogatás összegének felhasználásáról készített szakmai beszámoló
elfogadásáról (25/2009. (XII. 04.) rendelet 10.§ (4) bekezdés)
10) dönt az időskorúak átmeneti elhelyezése időtartamának meghosszabbításáról
(24/2011. (IX. 26.) rendelet 20.§ (3) bekezdés),
11) dönt az időskorúak átmeneti elhelyezéséről üres férőhely esetén egyéb fővárosi
lakóhelyű rászorult esetén (24/2011. (IX. 26.) rendelet 19.§ (3) bekezdés),
12) dönt az intézményi jogviszony megszüntetése elleni fellebbezésről (24/2011. (IX. 26.)
rendelet 20.§ (2) bekezdés),
13) dönt a 25 ezer forint feletti intézményi személyi térítési díj tartozás csökkentéséről,
elengedéséről (24/2011. (IX. 26.) rendelet 26.§ (2) bekezdés),
14) dönt a személyes gondoskodást nyújtó ellátás jogosulatlanul igénybe vett a térítési
összegének és kamatának elengedéséről, csökkentéséről (24/2011.(IX.26.) rendelet
26.§ (1) bekezdés),
15) rangsorolja és a Képviselő-testület elé terjeszti a „Pro Sanitate Ferencváros” díj, „Pro
Facultate Ferencváros”díj, „Humanitas Ferencváros” díj, „Ferencváros József Attila
díja”, „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására beérkező javaslatokat (25/2012.
(VII.16) rendelet 4.§(7) bekezdés, 5.§(7) bekezdés, 6.§(7) bekezdés, 8.§(7) bekezdés,
10. §(7) bekezdés)
16) dönt a megjelölt címeken belül a kiadási előirányzatok átcsoportosításról és
felhasználásáról az előirányzatok összeghatáráig (2/2013. (II. 19.) számú rendelet 20.§
(1) bekezdés)
4. Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság
1) dönt a képviselők, nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának mérsékléséről
(5/1995. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (10) bekezdés)
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Előterjesztés 2. számú melléklete
INDOKOLÁS
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2013. (…) önkormányzati rendelethez
Általános indoklás
A jelenleg hatályos, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2013. január 1. napján hatályba lépő
rendelkezései eredményeképpen felülvizsgálatra szorult.
Részletes indokolás
A Rendelet 1. §-ához:
Az Mötv. 2013. január 1-jével hatályba lépő 84.§ (1)-(2) bekezdései értelmében a kerületi
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, amelynek hivatalos elnevezését a képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzatában feltünteti. A hivatal elnevezésére az Mötv. 84.§ (5)
bekezdése egzakt módon ad iránymutatást. A hivatal elnevezésének Mötv. szerinti
megállapítását a szervezeti és működési szabályzatban kell feltünteti.
Ennek megfelelően szükséges a Tervezetben rögzíteni a polgármesteri hivatal elnevezését:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal.
A Rendelet 2. §-ához:
Az Mötv. jelentős változást hozott a jegyző vonatkozásában. Az Mötv. 41. § (2) bekezdése
értelmében a jegyző a képviselő-testület szerve.
A Rendelet 3. §-ához:
Az Mötv. 10. § rendelkezéseknek megfelelőséget szolgálja.
A Rendelet 4. §-ához:
Átruházott hatáskört kaphat a jegyző is, ugyanakkor a nemzetiségi önkormányzat testületére
hatáskör nem ruházható át.
A Rendelet 5. §-ához:
a Képviselő-testület Mötv. 42. § szerinti át nem ruházható hatáskörök részletezéseit
tartalmazza.
A Rendelet 6. §-ához:
Tekintettel arra, hogy az Mötv. 62. § (2) bekezdése alapján a részönkormányzat testületére
önkormányzati hatósági hatáskör nem ruházható át, önkormányzati hatósági ügyben hozott
döntés elleni fellebbezésről sem beszélhetünk, annak szabályozása logikailag kizárt.
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A Rendelet 7. §-ához:
Az Mötv. 44. §- a szerinti minimum követelményének való megfelelés miatt javasolt a
módosítás.
A Rendelet 8. §-ához:
Az Mötv. 44. §-ában foglaltaknak megfelelést biztosítja.
A kormányhivatal vezetőjének is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a testületi ülés
összehívását kezdeményezze.
A Rendelet 9. §-ához:
Az Mötv. 54 § rendelkezésének megfelelést szolgálja.
A közmeghallgatás jogintézménye azt a célt szolgálja, hogy a választópolgárok e nyílt
testületi ülésen közvetlenül intézhessenek kérdéseket a testülethez, javaslatokat tegyenek,
amelyre a törvény a válaszadás módját is szabályozza.
A Rendelet 10. §-ához:
Az Mötv. rendelkezései szerint pontosításra került a zárt ülés tartásának a lehetősége.
Az Mötv. szabályozása szerint fegyelmi büntetés kiszabásakor – az érintett kérésétől
függetlenül - minden esetben zárt ülést kell tartani. Ugyanakkor az érintett kérésére kell
csupán zárt ülést tartani az Mötv. –ben nevesített esetekben.
A Rendelet 11. §-ához:
Az Mötv. 49.§ (2) bekezdés szerinti pontosítást tartalmazza. Az Mötv. a képviselő-testületi
döntésből való –személyes érintettség miatti – kizárásról rendelkezik. Azonban az új
szabályozás értelmében a képviselő-testületnek az SZMSZ-ben a személyes érintettségre
vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit is szabályozni
szükséges.
A Rendelet 12. §-ához:
Az Mötv. 46. § (2) bekezdésben foglaltak szerint a titkos szavazás tartásának lehetőségét
pontosítja.
A Rendelet 13. §-ához:
Az Mötv. 48. § (3) bekezdése szerinti név szerinti szavazás kivételi körét szabályozza, amely
értelmében a bizottság létszáma és összetétele, a tanácskozások lefolytatásával összefüggő
(ügyrendi javaslatot tartalmazó) kérdések esetekben a Képviselő-testület tagja nem kérhet név
szerinti szavazást.
A Rendelet 14.-15 §-aihoz:
Az Mötv. kimondja, hogy a jegyzőkönyv közokirat.
A jegyzőkönyv kötelezően meghatározott elemei egy részletesebb jegyzőkönyv megírását
teszik szükségessé.
A Rendelet 16. §-ához:
Az Mötv. 58.§ (1) bekezdés értelmében polgármester nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja.
(A korábbi szabályozáshoz képest nem zárja ki, hogy az alpolgármester vagy a polgármesteri
hivatal köztisztviselője a bizottságban helyet foglaljon).
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A Rendelet 17. §-ához:
Az Mötv. 60.§-a értelmében a bizottsági döntéshozatalból történő - személyes érintettség
miatti – kizárásról a bizottság dönt. (AZ Mötv. nem tesz különbséget polgármester és
bizottsági tagok között).
A Rendelet 18. §-ához:
Az Mötv. 62. § (1) bekezdésének való megfelelés miatt szükséges.
A Rendelet 19. §-ához:
Mötv. szerinti pontosítást tartalmaz.
A Rendelet 20. §-ához:
Az Mötv. meghatározza a polgármester legfontosabb feladatait: Mötv. 67. §-68.§.
Legfontosabb változások: pl.
- a polgármester a képviselő-testület döntései szerint saját hatáskörben irányítja a
polgármesteri hivatalt, a jegyző javaslatai alapján határozza meg, hogy milyen módon vesz
részt a hivatal az önkormányzati munka szervezésében, a döntés előkészítésében és
végrehajtásában,
- a polgármester gyakorolja a hatáskörébe tartozó államigazgatási hatósági jogköröket;
- a jegyző feletti munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
A Rendelet 21. §-ához:
Jogtechnikai szempontból hatályát veszti a Rendelet ezen szakasza, tekintettel arra, hogy az
Mötv. 82. §-a értelmében polgármesteri hatáskörbe került a jegyző feletti munkáltatói jogok
gyakorlása.
A Rendelet 22. §-23.§-aihoz:
AZ Mötv. 81.§ és 84. § szerinti pontosítás miatt szükséges.
A Rendelet 24. §-ához:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásainak megfelelés
miatt szükséges.
A Rendelet 25. §-ához:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásainak megfelelés
miatt szükséges.
A Rendelet 26. §-ához:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásainak megfelelés
miatt szükséges.
A Rendelet 27. §-ához:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásainak megfelelés
miatt szükséges.
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A Rendelet 28. §-ához:
Jogszabályi előírás alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzat
rendelet-tervezetét és indokolását.
A Rendelet 29. §-ához:
Jogtechnikai okok miatt a Rendelet fejezet számozásának változtatása szükséges.
A Rendelet 30. §-ához:
A módosítások hatályba lépéséről rendelkezik.
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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 rendelet
módosításához

1. Társadalmi hatások
Az Mötv. 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései miatti módosítások a jogszabályi
előírásoknak való megfelelést biztosítják, íly módon az állampolgárok naprakész
információval rendelkeznek a képviselő-testület és szervei működésébe.
Egyúttal aktív közreműködést tesz lehetővé a rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetés
jogintézményének biztosításával.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltaknak nincs gazdasági, költségvetési hatása.
3. Környezeti hatások
A rendeletben foglaltaknak 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 kis mértékben növelik.
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.
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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)

1.§ (4) A Képviselő-testület hivatalának „1.§ (4) A Képviselő-testület hivatalának
megnevezése:
megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal.”
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
2.§ (3) Az önkormányzati feladatokat a „2.§ (3) Az önkormányzati feladatokat a
Képviselő-testület és szervei:
Képviselő-testület és szervei:
- a polgármester,
−
a polgármester,
- a bizottságai,
−
a bizottságai,
- a Polgármesteri Hivatal,
−
a részönkormányzat testülete,
- a részönkormányzat testülete,
−
a Polgármesteri Hivatala,
- a jegyző látják el.”
látják el.
3.§ (1) A Képviselő-testület ellátja a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben
és
más
törvényekben
meghatározott kötelező és a (2) bekezdés
szerint önként vállalt feladatait. (Az önként
vállalt feladatokat a 9. számú függelék
tartalmazza.)

„3.§ (1) A Képviselő-testület ellátja a
Magyarország helyi önkormányzatáról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvényben és más
törvényekben meghatározott kötelező és 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 hatáskörébe. Az önként vállalt
helyi
közügyek
megoldása
nem
veszélyeztetheti a törvény által kötelezően
előírt önkormányzati feladat- és hatáskör
ellátását.

(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.”

30

3.§ (4) A Képviselő-testület egyes „3.§ (4) A Képviselő-testület egyes
hatásköreit – minősített szavazattöbbséggel - hatásköreit átruházhatja:
átruházhatja:
- a polgármesterre,
a polgármesterre,
- a bizottságára,
a bizottságaira,
- a részönkormányzat testületére,
a helyi nemzetiségi önkormányzatok
- a jegyzőre,
testületeire,
- társulására.”
a részönkormányzat testületére,
a társulásra, külön törvény
rendelkezései szerint.
Az átruházott hatáskörök jegyzékét a 4.
számú függelék tartalmazza.

4.§ A Képviselő-testület a következő „4.§ A Képviselő-testület a következő
hatásköröket nem ruházhatja át:
hatásköröket nem ruházhatja át:
a) rendeletalkotás,
b) szervezetének
kialakítása
és
a) a rendeletalkotás;
meghatározása,
működésének
b) szervezetének
kialakítása
és
továbbá a törvény által hatáskörébe
a
működésének meghatározása,
utalt választás, kinevezés, megbízás,
törvény által hatáskörébe utalt
c) helyi népszavazás kiírása, az
választás,
kinevezés,
vezetői
önkormányzati jelképek, kitüntetések
megbízás;
és elismerő címek meghatározása,
c) a helyi népszavazás elrendelése,
használatuk
szabályozása,
kitüntetések és elismerő címek
díszpolgári cím adományozása,
alapítása;
d) gazdasági program, a költségvetés
d) a gazdasági program, a hitelfelvétel,
megállapítása,
döntés
a
a
kötvénykibocsátás,
a
végrehajtásukról szóló beszámoló
kölcsönfelvétel vagy más adósságot
elfogadásáról,
a
helyi
adó
keletkeztető
kötelezettségvállalás,
megállapítása, a településrendezési
államháztartáson
kívüli
forrás
terv jóváhagyása, az éven túli
átvétele, átadása;
hitelfelvétel, a Képviselő-testület
e) önkormányzati társulás létrehozása,
megszüntetése, abból történő kiválás,
által meghatározott értékhatár feletti
hitelfelvétel,
kötvénykibocsátás,
a társulási megállapodás módosítása,
társuláshoz,
érdekképviseleti
továbbá közösségi célú alapítvány és
alapítványi forrás átvétele és átadása,
szervezethez való csatlakozás, abból
történő kiválás;
e) önkormányzati társulás létrehozása,
társuláshoz, érdekképviseleti
f) megállapodás
külföldi
szervhez való csatlakozás,
önkormányzattal
való
f) megállapodás külföldi
együttműködésről,
nemzetközi
önkormányzattal való
önkormányzati szervezethez való
együttműködésről, nemzetközi
csatlakozás, abból történő kiválás;
önkormányzati szervezethez való
g) intézmény alapítása, átszervezése,
csatlakozás,
megszüntetése;
g) intézmény alapítása, megszüntetése
h) közterület elnevezése, köztéri szobor,
és átszervezése,
műalkotás állítása;
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h) közterület elnevezése,
emlékműállítás,
i) eljárás
kezdeményezése
az
Alkotmánybíróságnál,
j) a
bíróság
ülnökeinek
a
megválasztása,
k) állásfoglalás fővárosi intézmény
átszervezéséről,
megszüntetéséről,
ellátási szolgáltatás körzeteiről, ha a
szolgáltatás a kerületet érinti,
l) fegyelmi eljárás megindítása,
m) a települési képviselő, a polgármester
összeférhetetlenségi ügyében való
döntés; az Ötv. 33/A. szakasz (2)
bekezdésének
b)
pontjában
meghatározott
hozzájárulással
kapcsolatos
döntés;
a
vagyonnyilatkozati
eljárással
kapcsolatos döntés;
n) véleménynyilvánítás olyan ügyben,
amelyben törvény az érdekelt
önkormányzat
véleményének
kikérését írja elő,
o) ellátási
szerződés
megkötése,
módosítása, megszüntetése,
p) amit törvény a Képviselő-testület át
nem ruházható hatáskörébe utal.

i) eljárás
kezdeményezése
az
Alkotmánybíróságnál;
j) a
bíróságok
ülnökeinek
megválasztása;
k) állásfoglalás
intézmény
átszervezéséről,
megszüntetéséről,
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti;
l) a települési képviselő, polgármester
méltatlansági
és
a
vagyonnyilatkozati
eljárással
kapcsolatos,
továbbá
összeférhetetlenségi ügyében való
döntés;
m) az
önkormányzati
képviselői
megbízatás
megszűnéséről
való
döntés, ha a képviselő egy éven át
nem vesz részt a képviselő-testület
ülésén;
n) a településfejlesztési eszközök és a
településszerkezeti terv jóváhagyása;
o) területszervezési kezdeményezés;
p) amit törvény a képviselő-testület át
nem ruházható hatáskörébe utal.”

5.§ (2) A polgármester, a Képviselő-testület
bizottságai, valamint a részönkormányzat
testülete önkormányzati jogkörben hozott
hatósági határozata ellen a Képviselőtestülethez lehet fellebbezést benyújtani.
(3)
A fellebbezést az első fokon eljáró
hatóság – polgármester, a Képviselő-testület
bizottságai, valamint a Részönkormányzat terjeszti a Képviselő-testület ülésére. Az
előterjesztésnek tartalmaznia kell az ügy
összes iratának megtekinthetőségi helyét.

„5.§ (2) A polgármester, a Képviselő-testület
bizottságai önkormányzati jogkörben hozott
hatósági határozata ellen a Képviselőtestülethez lehet fellebbezést benyújtani.
(3) A fellebbezést az első fokon eljáró
hatóság – polgármester, a Képviselő-testület
bizottságai – terjeszti a Képviselő-testület
ülésére. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell
az ügy összes iratának megtekinthetőségi
helyét.”

9.§ (1) A Képviselő-testület évente legalább „9.§ (1) A képviselő-testület évente legalább
6 rendes ülést tart.
6 ülést tart”.
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10.§ (2) A polgármester köteles összehívni a
rendkívüli ülést a képviselők egynegyedének
vagy
a
Képviselő-testület
bármely
bizottságának a rendkívüli ülés indokát
tartalmazó indítványára, valamint, ha azt
jogszabály előírja.
(3) Az indítványt a polgármesterhez kell
benyújtani a tárgy megjelölésével és a
határozati javaslattal együtt. A polgármester
a Képviselő-testület ülését az indítvány
átvételét követően, legfeljebb10 napon belüli
- július 1. és augusztus 31-i időszakban 30
napon belüli - időpontra hívja össze.
(4) A rendkívüli ülést nem kell összehívni,
ha a kezdeményezés átvételét követően 10
napon belül – július 1. és augusztus 31.
közötti időszakban 30 napon belül – a
Képviselő-testület rendes ülést tart. Ebben az
esetben az indítványt a rendes ülés napirendi
javaslatai közé fel kell venni.
11.§ (1) A Képviselő-testület évente
legalább egy alkalommal, előre meghirdetett
időpontban közmeghallgatást tart, amelyen
az állampolgárok és a helyben érdekelt
szervezetek képviselői közérdekű kérdést és
javaslatot tehetnek.

„10.§ (2) A polgármester köteles összehívni
a
rendkívüli
ülést
a
képviselők
egynegyedének vagy a képviselő-testület
bármely
bizottságának,
valamint
a
kormányhivatal vezetőjének az ülés indokát
tartalmazó indítványára, valamint ha azt
jogszabály előírja.
(3) Az indítványt a polgármesterhez kell
benyújtani a tárgy megjelölésével és a
határozati javaslattal együtt. A polgármester
a Képviselő-testület ülését az indítvány
átvételét követően, legfeljebb 15 napon
belüli időpontra hívja össze.
(4) A rendkívüli ülést nem kell összehívni,
ha a kezdeményezés átvételét követően 15
napon belül a Képviselő-testület rendes ülést
tart. Ebben az esetben az indítványt a rendes
ülés napirendi javaslatai közé fel kell venni.”

„11.§ (1) A Képviselő-testület évente
legalább
egyszer
előre
meghirdetett
közmeghallgatást tart, amelyen a helyi
lakosság és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői a helyi közügyeket érintő
kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az
elhangzott
javaslatra,
kérdésre
a
közmeghallgatáson vagy legkésőbb 15 napon
belül választ kell adni.”

12.§ (2) A Képviselő-testület
„12.§ (2) A képviselő-testület
a) zárt ülést tart választás, kinevezés,
a) zárt ülést tart önkormányzati
felmentés, vezetői megbízatás adása,
hatósági,
összeférhetetlenségi,
illetőleg visszavonása, fegyelmi
méltatlansági,
kitüntetési
ügy
eljárás
megindítása,
fegyelmi
tárgyalásakor, fegyelmi büntetés
büntetés kiszabása és állásfoglalást
kiszabása,
valamint
igénylő személyi ügy tárgyalásakor,
vagyonnyilatkozattal
kapcsolatos
ha az érintett a nyilvános tárgyalásba
eljárás esetén; az érintett kérésére
nem
egyezik
bele;
továbbá
választás, kinevezés, felmentés,
önkormányzati,
hatósági,
vezetői megbízás adása, annak
összeférhetetlenségi és kitüntetési
visszavonása,
fegyelmi
eljárás
ügy, valamint vagyonnyilatkozattal
megindítása és állásfoglalást igénylő
kapcsolatos eljárás tárgyalásakor;
személyi ügy tárgyalásakor;
b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával
b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával
való rendelkezés és az általa kiírt
való rendelkezés esetén, továbbá az
pályázat tárgyalásakor, ha a
általa kiírt pályázat feltételeinek
nyilvános tárgyalás üzleti érdeket
meghatározásakor,
a
pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános
sértene. A zárt ülés elrendelését
ebben az esetben a polgármester, az
tárgyalás az önkormányzat vagy más
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alpolgármester(ek), a képviselők és
a jegyző kezdeményezhetik, mely
kezdeményezésről a Képviselőtestület minősített többséggel dönt.
(3) A zárt ülésen a Képviselő-testület
tagjai, külsős alpolgármester, a jegyző, az
aljegyzők, a nemzetiségi szószóló, az ülést
segítő köztisztviselők, feladatkörében a
könyvvizsgáló, továbbá meghívása esetén az
érintett és a szakértő vesz részt.

27.§
(4)
A
Képviselő-testület
döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy
akinek hozzátartozóját (Ptk. 685.§ b) pont)
az ügy személyesen érinti. A képviselő
köteles bejelenteni a személyes érintettséget.
(5) A kizárásról az érintett képviselő
kezdeményezésére, vagy bármely képviselő
javaslatára a Képviselő-testület – minősített
szavazattöbbséggel – dönt.

érintett üzleti érdekét sértené.

(3) A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai,
a nem a képviselő-testület tagjai közül
választott alpolgármester és a jegyző,
aljegyző(k), továbbá meghívása esetén a
polgármesteri hivatal
ügyintézője, az
érintett és a szakértő vesz részt.
A nemzetiségi önkormányzat elnöke
kizárólag az általa képviselt nemzetiséget
érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet
részt a zárt ülésen.”

„27.§
(4)
A
képviselő-testület
döntéshozatalából kizárható az, akit vagy
akinek a közeli hozzátartozóját az ügy
személyesen érinti. A képviselő köteles
bejelenteni a személyes érintettséget.
(5) A kizárásról az érintett képviselő
kezdeményezésére vagy bármely képviselő
javaslatára a Képviselő-testület dönt.”
(7) Amennyiben a személyesen érintett
képviselő
a
személyes
érintettség
bejelentésére vonatkozó kötelezettségét
elmulasztja és kizárására ennek okából nem
került sor, a meghozott döntés a személyes
érintettség észlelését követően nem hajtható
végre illetve végrehajtása nem folytatható.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott döntést
a Képviselő-testület a személyes érintettség
észlelését követő ülésen ismét megtárgyalja
és – figyelembe véve a döntés
végrehajtásának dönt annak érvényben
tartásáról, vagy visszavonásáról.
(9) A (7) és (8) bekezdésben foglaltakat a
bizottságok és részönkormányzat esetében is
megfelelően alkalmazni kell.
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28.§ (5) A Képviselő-testület titkos „28.§ (5) A Képviselő-testület titkos
szavazást tarthat:
szavazást tarthat:
a) választás,
kinevezés,
vezetői
a) választás,
kinevezés,
felmentés,
megbízás esetében,
vezetői megbízás adása,
b) vezetői megbízás visszavonása,
b) vezetői
megbízás
visszavonása,
fegyelmi
eljárás
megindítása,
fegyelmi
eljárás
megindítása,
fegyelmi
büntetés
kiszabása,
fegyelmi
büntetés
kiszabása,
állásfoglalást igénylő személyi ügy
vagyonnyilatkozattal
kapcsolatos
tárgyalásakor,
eljárás esetén, állásfoglalást igénylő
c) önkormányzati
hatósági,
személyi ügy tárgyalásakor,
összeférhetetlenségi és kitüntetési
c) önkormányzati
hatósági,
ügy tárgyalásakor,
összeférhetetlenségi, méltatlansági és
d) az önkormányzati vagyonnal való
kitüntetési ügy tárgyalásakor,
rendelkezés, valamint az általa kiírt
d) a vagyonával való rendelkezés,
pályázat elbírálásakor, ha a zárt ülés
valamint az általa kiírt pályázat
elrendelésének feltételei fennállnak.
feltételeinek meghatározásakor, a
pályázat tárgyalásakor,ha a zárt ülés
feltételei fennállnak.”
30.§ (1) A szavazás megkezdése előtt – a
titkos szavazás kivételével – a Képviselőtestület bármely tagja kérhet név szerinti
szavazást, mely indítványról a Képviselőtestület vita nélkül egyszerű többséggel dönt.

„30.§ (1) A szavazás megkezdése előtt – a
bizottság létszáma és összetétele, a
tanácskozások lefolytatásával összefüggő
(ügyrendi javaslatot tartalmazó) kérdések
kivételével – a Képviselő-testület bármely
tagja kérhet név szerinti szavazást, mely
indítványról a Képviselő-testület vita nélkül
egyszerű többséggel dönt.”

32.§ (2) A jegyzőkönyv tartalmazza:
„32.§ (2) A jegyzőkönyv tartalmazza
a) az ülés helyét, időpontját, és a
a) a testületi ülés helyét;
testületi ülés elnökének nevét,
b) időpontját;
c) a
megjelent
önkormányzati
b) a megjelent és a távolmaradt
képviselők
nevét,
továbbá
a
képviselők nevét;
meghívottak
és
az
ülésen
d) a meghívottak nevét, megjelenésük
tanácskozási
joggal
résztvevők
tényét;
nevét,
e) a javasolt, elfogadott és tárgyalt
c) az ülés megnyitásának időpontját és
napirendi pontokat;
a határozatképességet,
f) az előterjesztéseket;
d) a napirend előtti felszólalásokat és
g) az egyes napirendi pontokhoz
azok lényegét,
hozzászólók
nevét,
részvételük
e) az elfogadott és tárgyalt napirendi
jogcímét, a hozzászólásuk,
pontokat,
h) továbbá az ülésen elhangzottak
f) napirendi pontonként a napirendek
lényegét;
tárgyát, az előterjesztők és a
i) a szavazásra feltett döntési javaslat
felszólalók nevét, a kérdések és
pontos tartalmát;
hozzászólások lényegét,
j) a
döntéshozatalban
résztvevők
g) a szóban előterjesztett határozati
számát;
javaslatokat,
k) a döntésből kizárt önkormányzati
h) a döntéshozatal módját,
képviselő nevét és a kizárás indokát;
l) a
jegyző
jogszabálysértésre
i) a meghozott döntések pontos
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j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

szövegét,
a képviselő írásban benyújtott
hozzászólását,
a szavazás számszerű eredményét,
szükség esetén a testületi ülés
elnökének intézkedéseit,
a jegyző törvényességi észrevételeit,
a Képviselő-testület ülésén történt
fontosabb eseményeket,
az ülés bezárásának időpontját,
a testületi ülés elnökének és a
jegyzőnek az aláírását,
a jegyzőkönyvvezető nevét.

32. § (4) A zárt ülésről külön jegyzőkönyv
készül, melyet a titkos iratokra vonatkozó
szabályok szerint kell kezelni. A zárt ülésről
készült hangszalagra is a titkos kezelés
szabályai vonatkoznak.

vonatkozó jelzését;
m) a szavazás számszerű eredményét;
n) a hozott döntéseket.”

„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.”
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40. § (2) A bizottság elnökét és tagjainak
több mint felét a települési képviselők közül
kell választani. A polgármester, az
alpolgármesterek,
a
nemzetiségi
önkormányzat elnöke, a Polgármesteri
Hivatal dolgozója nem lehet a bizottság
elnöke vagy tagja.

„ 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.”

41. § (9) A bizottsági döntéshozatalból
kizárható az, akit vagy akinek a
hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A
személyes érintettséget az érdekelt köteles
bejelenteni. A kizárásról az elnök esetén a
polgármester, bizottsági tag esetén a
bizottság dönt.

„41. § (9) A bizottsági döntéshozatalból
kizárható az, akit vagy akinek a
hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A
személyes érintettséget az érdekelt köteles
bejelenteni.
A kizárásról a bizottság dönt.”
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42. § (2) A részönkormányzat 5 tagból áll,
akiket a Képviselő-testület választ. Elnökét
és további két tagját a Képviselő-testület a
terület
egyéni
választókerületében
megválasztott, valamint az ott lakó
képviselők közül választja.

„42. § (2) A részönkormányzat 5 tagból áll,
akiket a Képviselő-testület választ települési
képviselők és más, az adott településrészen
élő választópolgárokból.”

46. § (2) A polgármester tagja a Képviselőtestületnek,
a
Képviselő-testület
határozatképessége,
döntéshozatala,
működése
szempontjából
települési
képviselőnek tekintendő.

„46. § (2) A polgármester tagja a Képviselőtestületnek,
a
Képviselő-testület
határozatképessége,
döntéshozatala,
működése szempontjából önkormányzati
képviselőnek tekintendő.”
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47. § (1) A polgármesternek a Képviselőtestület 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,
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, ha a testület
döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek
tartja. A Képviselő-testület a benyújtástól
számított 15 napon belül dönt.

„47. § (1) A polgármesternek a Képviselőtestület 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 képviselőtestület 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 Képviselő-testület a
megismételt tárgyalás alapján nem dönt.

(2) A polgármester feladatai a bizottságok (2) A polgármester feladatai a bizottságok
működésével kapcsolatosan:
működésével kapcsolatosan:
a) kötelező jelleggel indítványozhatja a
a) kötelező jelleggel indítványozhatja a
bizottság összehívását,
bizottság összehívását,
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b) felfüggesztheti
a
bizottság
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) dönt a bizottsági elnöknek a
bizottsági döntéshozatalból történő
kizárása ügyében, ha az ügy a
bizottság
elnökét
vagy
hozzátartozóját személyesen érinti,
d) biztosítja a bizottságok rendszeres
tájékoztatását.

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:
(3) A polgármester egyéb feladatai:
a) dönt a jogszabályok által hatáskörébe a) dönt a jogszabályok által hatáskörébe
utalt
államigazgatási,
hatósági
utalt
államigazgatási,
hatósági
ügyekben,
egyes
hatáskörei
ügyekben, egyes hatáskörei gyakorlását
gyakorlását átruházhatja,
átruházhatja az alpolgármesterre, a
b) a hatáskörébe tartozó ügyekben
jegyzőre, a polgármesteri hivatal
szabályozza a kiadmányozás rendjét,
ügyintézőjére,
c) gyakorolja az egyéb munkáltatói b) a hatáskörébe tartozó ügyekben
szabályozza a kiadmányozás rendjét,
jogokat az alpolgármesterek, a
és
az
önkormányzati c) gyakorolja a munkáltatói jogokat a
jegyző
jegyző tekintetében,
intézményvezetők tekintetében,
d) az általa meghatározott körben d) gyakorolja az egyéb munkáltatói
egyetértési jogot gyakorol a jegyző
jogokat az alpolgármesterek, az
hatáskörébe
tartozó
kinevezés,
önkormányzati
intézményvezetők
vezetői megbízás visszavonása,
tekintetében,
valamint a jutalmazás tekintetében.
e) pályázat útján – a jogszabályokban
e) a jogszabályok keretei között a
megállapított
képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt
jegyzővel közösen rendelkezik az
ideiglenes
külföldi
kiküldetés
nevez ki.
rendjéről,
f) a jegyző javaslatára – a jegyzőre
f) dönt a kiküldetésben részt vevő
vonatkozó
szabályok
szerint
–
személyekről, szakmai kiküldetés
aljegyző(ke)t nevez ki a jegyző
esetén az illetékes szakbizottság vagy
helyettesítésére, munkájának segítésére,
felügyelő bizottság véleményének
a jegyző által meghatározott feladatok
figyelembe vételével. A jegyző,
ellátására. Az aljegyző(k)re a jegyzőre
aljegyző kiküldetését a polgármester
vonatkozó szabályok érvényesek.
engedélyezi.
g) az általa meghatározott körben
g) dönt
a
külföldi
küldöttségek
egyetértési jogot gyakorol a jegyző
programjáról,
hatáskörébe tartozó kinevezés, vezetői
h) dönt
a
nemzetiségi
megbízás visszavonása, valamint a
önkormányzatokkal
kötendő
jutalmazás tekintetében.
együttműködési megállapodásokról,
h) a jogszabályok keretei között a
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i) dönt
Ferencváros
díszpolgárai
temetési
költségeihez
Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata
által
történő
hozzájárulásról
j) dönt költségvetési fedezetet nem
igénylő
együttműködési
megállapodások
megkötéséről,
szándéknyilatkozatok kiadásáról,
k) dönt önerőt nem igénylő pályázatok
benyújtásáról,
l) dönt legfeljebb 2 millió forint önerőt
igénylő
pályázat
benyújtásáról,
amennyiben az önerő biztosítására a
költségvetési fedezet rendelkezésre
áll.

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.”

(4) A polgármestert a törvényekben, illetve a
törvényi felhatalmazás alapján meghozott
kormányrendeletekben meghatározott saját
feladatai és hatásköre gyakorlása esetében a
Képviselő-testület nem utasíthatja és
döntéseit nem bírálhatja felül.
(5) A Képviselő-testület egyes hatásköreit
rendeletében
vagy
határozatában
a
polgármesterre ruházhatja. A polgármesterre
átruházott hatáskörök jegyzékét a 4. számú
függelék tartalmazza.
(6) A polgármester önkormányzati és
államigazgatási feladatait a Polgármesteri
Hivatal közreműködésével látja el, e körben
irányítja a Polgármesteri Hivatalt.

(4)A polgármestert a törvényekben, illetve a
törvényi felhatalmazás alapján meghozott
kormányrendeletekben meghatározott saját
feladatai és hatásköre gyakorlása esetében a
Képviselő-testület nem utasíthatja és
döntéseit nem bírálhatja felül.
(5) A Képviselő-testület egyes hatásköreit
rendeletében
vagy
határozatában
a
polgármesterre ruházhatja. A polgármesterre
átruházott hatáskörök jegyzékét az 5. számú
melléklet tartalmazza.
(6) A polgármester önkormányzati és
államigazgatási feladatait a Polgármesteri
Hivatal közreműködésével látja el, e körben
a Képviselő-testület döntései szerint és saját
hatáskörben irányítja a Polgármesteri
Hivatalt, oly módon, hogy a jegyző
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javaslatai alapján határozza meg, hogy a
Polgármesteri Hivatal milyen módon vesz
részt az önkormányzat munkájának a
szervezésében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában.

49. § (1) A Képviselő-testület – pályázat „49. §. Hatályon kívül helyezve”
útján – a jogszabályokban megállapított
képesítési követelményeknek megfelelő
jegyzőt nevez ki.
(2) A Képviselő-testület a jegyző javaslatára
– a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint –
aljegyző(ke)t
nevez
ki
a
jegyző
helyettesítésére, munkájának segítésére, a
jegyző által meghatározott feladatok
ellátására.
(3) Az aljegyző(k)re a jegyzőre vonatkozó
szabályok érvényesek
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50. §. f.) gyakorolja a munkáltatói jogokat a
Polgármesteri
Hivatal
köztisztviselői
tekintetében, melynek során biztosítja a
polgármester által meghatározott egyetértési
jog érvényesítését,

„50. § f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és
munkavállalói tekintetében, melynek során
biztosítja a polgármester által meghatározott
egyetértési jog érvényesítését,”

53.§
(2) A Polgármesteri
Hivatal
feladatkörébe tartozik az Önkormányzat
működésével, valamint az államigazgatási
ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos teendők ellátása.

„53. § (2)
A Polgármesteri Hivatal
feladatkörébe tartozik az Önkormányzat
működésével, valamint a polgármester és a
jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek
és
döntésre
való
előkészítésével
végrehajtásával
kapcsolatos
teendők
ellátása.”
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56. §
(1)
A
költségvetési
koncepció
a
költségvetési terv előkészítését szolgáló
szándéknyilatkozat, amely a közpénzek
hatékony, takarékos, átlátható felhasználását
biztosítja.

„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 koncepció tartalma (2) A költségvetési koncepcióban
elsősorban:
meghatározásra kerülnek azok a kiemelt
c) a költségvetési tételek kívánatos szempontrendszerek, prioritási sorrendek,
amelyekre építkezve a következő évi
módosulása,
d) a nagyobb jelentőségű befektetések, költségvetési tervezési munka elkezdődhet.
fejlesztések, felújítások,
e) a
jelentősebb
önkormányzati
vagyontárgyak értékesítése,
f) intézmények
alapítása,
megszüntetése,
g) új feladatok és azok finanszírozási
igénye,
h) a
korábban
a
Fővárosi
Önkormányzat által ellátott feladatok
átvállalása,
i) önkormányzati társuláshoz történő
csatlakozási szándék kinyilvánítása.
(3) A jegyző által elkészített – a Pénzügyi és (3) A költségvetési koncepció elkészítéséért
Ellenőrzési Bizottság által véleményezett - a Jegyző felelős.
koncepciót a polgármester november 30-ig – (4) A következő évre vonatkozó koncepciót
a helyi önkormányzati képviselő-testület a polgármester április 30-áig nyújtja be a
tagjai általános választásának évében Képviselő-testületnek.
legkésőbb december 15-ig –nyújtja be a (5) A Polgármester a költségvetési
Képviselő-testületnek.
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
j) a Képviselő-testület hatáskörét a
nemzetiségi
önkormányzat
képviselő-testülete gyakorolja,
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k) polgármester részére meghatározott
feladatokat
a
nemzetiségi
önkormányzat elnöke látja el.”

57. § (1) A Képviselő-testület rendeletében
határozza meg a feladatai ellátásához
szükséges bevételeket és kiadásokat a
költségvetési
irányelvek,
és
az
önkormányzatokra vonatkozó pénzügyi
szabályok figyelembevételével.

„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.
költségvetési
rendelet-tervezet
(3) A jegyző az előkészített költségvetési (3) A
rendelet tervezetét egyezteti a költségvetési
elkészítéséért a Jegyző felelős.
szervek
vezetőivel,
a
nemzetiségi
önkormányzatokkal,
majd
véleményük
írásos összefoglalójával együtt a bizottságok
elé terjeszti.
(4) A jegyző által elkészített költségvetési (4) A Jegyző – az Ávr. 27. §-a alapján – a
rendelet-tervezetet a bizottsági tárgyalás után
költségvetési
rendelet-tervezetet
a
a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság írásos
költségvetési
szervek
vezetőivel
véleményével együtt a polgármester a
egyezteti, annak eredményét írásban
központi költségvetési törvény kihirdetését
rögzíti, majd a rendelettervezetet és az
követő 45. napig nyújtja be a Képviselőegyeztetés eredményét a költségvetési
testületnek.
táblaszerkezet
szerveket
érintő
bemutatásával a Polgármester a
bizottságai
elé
Képviselő-testület
(2) A költségvetési rendelet tartalmát az
államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (továbbiakban Áht.)
23.§ (2) bekezdése határozza meg.
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terjeszti.
(5) A költségvetési rendelet megalkotásáig a
polgármester
jogosult
a
bevételek
beszedésére, valamint az előző évi kiadási
előirányzatokon belül a kiadások arányos
teljesítésére.
(6) A Képviselő-testület költségvetési
rendeletét az 58. § (1) bekezdés szerinti
tájékoztatáshoz kapcsolódóan módosítja. A
módosítás tartalmazza az önkormányzat
számára az eltelt időszakban juttatott
pótelőirányzatok, valamint a költségvetési
rendeletben
az
intézményeknek,
a
polgármesternek,
a
bizottságoknak
biztosított jogkörökből adódó előirányzat
módosítások átvezetését.

(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
d) költségvetési
rendeleten
költségvetési határozatot kell
érteni,
e) a
Képviselő-testület
hatáskörét a nemzetiségi
önkormányzat
képviselőtestülete gyakorolja,
f) 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.”
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„Évközi beszámolás
58.§ (1) A polgármester minden év
szeptember 15. napjáig tájékoztatja a
Képviselő-testületet a kerületi önkormányzat
gazdálkodásának első félévi helyzetéről, a
gazdálkodás háromnegyed éves helyzetéről
pedig
a
költségvetési
koncepcióhoz
kapcsolódóan ad tájékoztatást. A tájékoztató
tartalmazza a kerületi önkormányzat –
beleértve
a
kerületi
nemzetiségi
önkormányzatok
–
költségvetési
előirányzatainak alakulását, a tartalék
felhasználását, a hiány (többlet) összegének
alakulását, valamint a kerületi önkormányzat
költségvetése teljesülésének alakulását.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat
elnöke az (1) bekezdésben előírt beszámolási
kötelezettség teljesítéséhez információt
szolgáltat.
(3) A jegyző által elkészített zárszámadási
rendelet-tervezetet az Áht. 91. § (2)
bekezdésében foglalt mérlegekkel és
kimutatásokkal
a
polgármester
a
költségvetési évet követő negyedik hónap
utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület
elé.
(4) A zárszámadást a Pénzügyi és
Ellenőrzési Bizottság véleményével együtt
kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(5) A zárszámadásról a Képviselő-testület
önkormányzati rendeletet alkot és dönt a
pénzmaradvány jóváhagyásáról.

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 Képviselőtestületet. 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.”
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„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
érdekébena
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.”
„XIII. FEJEZET
Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése
59/A. § (1)Társadalmi egyeztetésre kell
bocsátani a helyi önkormányzat rendelettervezetét és indokolását (a továbbiakban:
tervezet).
(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre
bocsátani
a) a költségvetésről és annak módosításáról,
b) a helyi adóról és annak módosításáról,
c) a költségvetés végrehajtásáról,
d) az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatáról és annak módosításáról,
e) a közszolgálati tisztviselők juttatásainak
és a közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről szóló tervezetet,
f) az önkormányzati rendeletet módosító
tervezetet, ha az kizárólagosan magasabb
jogszabály
módosítása
miatt
szintű
szükséges rendelkezéseket tartalmaz.”
„59/B §
(1) A tervezet véleményezésében való
társadalmi
részvétel
lehetőségét
az
önkormányzat
www.ferencvaros.hu honlapon megjelenített
rendelettervezet mellett lehetővé teszi,
illetőleg az erre célra kialakított e-mail
postafiókon keresztül biztosítja.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott
elérhetőségeken keresztül bárki véleményt
nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre
bocsátás céljából közzétett tervezetéről.
a. A
tervezetet
úgy
kell
közzétenni, hogy megfelelő idő
álljon rendelkezésre a tervezet
érdemi megvitatásához, illetőleg a beérkezett
vélemények, javaslatok mérlegeléséhez.
A véleményezésre minimum 3 napot kell
biztosítani, úgy, hogy a véleményezés
határideje nem akadályozhatja a képviselőtestületi ülések előkészítését.
b. A tervezet társadalmi egyeztetés
keretében
a
közzétett
tervezethez
megküldött
vélemények
ismeretében az előterjesztő dönt a tervezet
esetleges
módosításáról
vagy
kiegészítéséről.”

XIII. FEJEZET
ÉRTELMEZŐ
RENDELKEZÉSEK

ÉS

XIV. FEJEZET
ZÁRÓ ÉRTELMEZŐ
RENDELKEZÉSEK

ÉS

ZÁRÓ
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Záró rendelkezések

„Záró rendelkezések

61.§ Az SZMSZ mellékletei:
1. számú melléklet: Az állandó bizottságok
elnevezése és feladatai
2. számú melléklet: A részönkormányzat
és a hivatali kirendeltség feladatai
3. számú melléklet: A
tanácsnokok
feladatai
4. számú melléklet: A
közzététel
helyszínei

„61.§ Az SZMSZ mellékletei:
1. számú melléklet: Az állandó bizottságok
elnevezése és 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”

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: A polgármesterre és az
állandó bizottságokra átruházott hatáskörök
jegyzéke
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

„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: Hatályát veszti
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”
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