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Tisztelt Képviselő-testület!

I.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
előírásainak megfelelően az átruházott hatáskörök a korábbiakban beépítésre kerültek a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete (továbbiakban:
Rendelet) 5. számú mellékletébe.
Tekintettel a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának legutóbbi (decemberi)
módosítása óta bekövetkező rendeletalkotásokra, a Rendelet 5. számú mellékletét módosítani
szükséges.
Fentiek alapján a mellékelt rendelet-módosítási javaslatot teszem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot és a döntési javaslatot elfogadni szíveskedjen.
II.
Az Mötv. előírásai szerint a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott
kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. A helyi önkormányzat - a helyi
képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - 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 hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az
erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.
Jelenleg a Rendelet 9. számú függeléke tartalmazza a Képviselő-testület önként vállalt
feladatait, mely függelék felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy ezen feladatok egy
részét önkormányzati rendeleteinkben, másik részét képviselő-testületi határozatokban
vállaltuk. Utóbbiak körében azon feladatok esetén, melyeknél a képviselő-testületi döntés
nem mondja ki egyértelműen, hogy azt önként vállalt feladatként látjuk el, szükséges pótolni
ezen döntést az átláthatóbb pénzügyi elszámolás érdekében. A korábbi képviselő-testületi
döntések óta ezen feladatok ellátása folyamatos, a jelenlegi határozatok meghozatalára csupán
az előbb említett pótlás miatt van szükség. Így kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a
határozati javaslatok elfogadásáról döntsön.
Budapest, 2014. május 6.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

I.
Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló …../2014. (….. ….) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Döntési javaslat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja
a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló …../2014. (….. ….) önkormányzati rendeletét
Határidő: 15 nap
Felelős: a jegyző a rendelet kihirdetéséért
Mellékletek: 1. rendelet-tervezet
2. indokolás
3. hatásvizsgálati lap
4. kéthasábos változat
II.
Határozati javaslat
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a közhasznú foglalkoztatást, és a megváltozott munkaképességű
emberek munkalehetőségének biztosítását önként vállalt feladatként ellátja.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetését önként vállalt feladatként
ellátja.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a „Ferenc busz” működtetését önként vállalt feladatként ellátja.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
4. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Idősügyi Tanács működtetését önként vállalt
feladatként ellátja.

Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
5. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a postai szolgáltatás biztosítását a Bakáts téren és az Aszódi
lakótelepen önként vállalt feladatként ellátja.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
6. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Ferencváros Újság kiadását önként vállalt feladatként ellátja.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
7. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 9. Tv működtetését önként vállalt feladatként ellátja.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
8. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Pinceszínház működtetését önként vállalt feladatként ellátja.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
9. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a gyermek és ifjúsági táborok üzemeltetését önként vállalt feladatként
ellátja.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
10. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Települési Értéktár Bizottság működtetését önként
vállalt feladatként ellátja.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
11. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011.
(X.11.) rendeletének 9. számú függelékét („A Képviselő-testület önként vállalt
feladatai”) az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Egészségügy, szociálpolitika
járó beteg szakellátás (23/2013.(I.31.) sz. KT. határozat)

-

közhasznú
foglalkoztatás
és
megváltozott
munkaképességű
emberek
munkalehetőségének biztosítása (…../2014.(V.15.) sz. KT. határozat)
hajléktalanok, állami gondozottak, intézményi dolgozók elhelyezése (7/2006.(III.10.)
önkormányzati rendelet),
karácsonyi támogatás (26/2013.(XII.17.) önk. rendelet 31. §),
gyermekétkeztetési támogatás (26/2013.(XII.17.) önk. rendelet 33. §)
mozgáskorlátozottak lakásának akadálymentesítési támogatása (26/2013.(XII.17.) önk.
rendelet 38. §)
nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők ingyenes könyvtárhasználata
(26/2013.(XII.17.) önk. rendelet 39. §)
tanulóbérlet biztosítása (26/2013.(XII.17.) önk. rendelet 40. §)
Ferencvárosi Idősügyi Tanács működtetése (…../2014.(V.15.) sz. KT. határozat)
helyi fűtéstámogatás (26/2013. (XII. 17.) önk. rendelet 14.§),
jogosítvány, nyelvvizsga és tankönyv támogatás (26/2013.(XII.17.) önk. rendelet 34.
§)
oktatási támogatás, (taneszköz és tankönyv biztosítása) (26/2013.(XII.17.) önk.
rendelet 42. §)
lakbértámogatás (26/2013. (XII. 17.) önk. rendelet 16.§)
gyógyszertámogatás (26/2013.(XII.17.) önk. rendelet 23. §),
méltányossági közgyógyellátás (26/2013. (XII.17.) önk. rendelet 22. §)
élelmiszer támogatás (26/2013.(XII.17.) önk. rendelet 31/A.§ (1) bek.)
HPV elleni védőoltás biztosítása (26/2013.(XII.17.) önk. rendelet 41. §),
születési és életkezdési támogatás (26/2013.(XII.17.) önk. rendelet 32. §)
2. Közneveléshez kapcsolódó feladatok
„Kifli” program (18/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat, …./2014.(V.15.) sz.
KT határozat)
gyermek és ifjúsági táborok üzemeltetése (…../2014.(V.15.) sz. KT. határozat)
3. Kommunikáció
9. Tv működtetése (…../2014.(V.15.) sz. KT. határozat)
Ferencváros Újság (…../2014.(V.15.) sz. KT. határozat)
4. Rendészet
Közterület-felügyelet működtetése (3/2014. (I. 28.) önk. rendelet)
Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésében való részvétel (…../2014.(V.15.) sz. KT.
határozat)
5. Kultúra
Pinceszínház működtetése (…../2014.(V.15.) sz. KT. határozat)
6. Egyéb
Ferenc busz működtetése (…../2014.(V.15.) sz. KT. határozat)
IX. ker. Rendőrkapitányság és a KLIK részére lakások biztosítása (7/2006.(III.10.)
önkormányzati rendelet),
Lakóház-felújítási támogatás (30/2000.(XII.24.) önkormányzati rendelet)
Lakásnyilvántartási kérelmek befogadása, és ez alapján lakások pályázat útján történő
bérbeadása (7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet)
postai szolgáltatás biztosítása a Bakáts téren és az Aszódi lakótelepen
(…../2014.(V.15.) sz. KT. határozat)
Ferencvárosi Települési Értéktár Bizottság működtetése (…../2014.(V.15.) sz. KT.
határozat)
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

Előterjesztés 1. számú melléklete

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2014. (…) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5.
számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolásának 19) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„19) dönt helyi fűtéstámogatás megállapításáról (26/2013.(XII.17.) rendelet 14.§ (1)
bek.).”
2. §
A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolásának
20) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„20) dönt a lakbértámogatás megállapításáról (26/2013.(XII.17.) rendelet 16.§ (1) bek.).”
3. §

A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolásának
21) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„21) dönt az önkormányzati segélyről (26/2013.(XII.17.) rendelet 17.§ (1) bek.)”

4. §
A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolásának
22) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„22) méltányosságból közgyógyellátásra
(26/2013.(XII.17.) rendelet 22.§ (1) bek.)”
5.

való

jogosultságot

állapíthat

meg

§

A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolásának
23) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„23) dönt gyógyszertámogatás nyújtásáról (26/2013.(XII.17.) rendelet 23.§ (1)-(2) bek.)”
6.

§

A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolásának
24) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„24) karácsonyi támogatást nyújt (26/2013.(XII.17.) rendelet 31.§ (1)-(2) bek.)”
7. §
A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolásának
25) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„25) élelmiszer támogatást nyújt (26/2013.(XII.17.) rendelet 31/A.§ (1) bek.),”
8. §
A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolásának
26) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„26) születési és életkezdési támogatást nyújt (26/2013.(XII.17.) rendelet 32.§ (1) bek.)”
9. §
A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolásának
27) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„27) gyermekétkeztetési támogatást állapít meg (26/2013.(XII.17.) rendelet 33.§ (1)
bek.)”
10. §
A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolásának
28) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„28) jogosítvány-, és nyelvvizsga támogatást nyújt (26/2013.(XII.17.) rendelet 34.§ (1)
bek)”

11. §
A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolásának
29) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„29) tankönyvtámogatást nyújt (26/2013.(XII.17.) rendelet 34.§ (4) bek)”
12. §
A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolásának
51) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„51) dönt az illetékes bizottságok javaslatai figyelembevételével a címeken belül a kiemelt
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (6/2014. (II.18.) rendelet 21.§ (2) bek.)”
13. §
A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolásának
52) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„52) önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi, a Képviselő-testület döntése alapján
megbízza az önkormányzati biztost, és ennek tényét a helyben szokásos módon közzéteszi
(6/2014. (II.18.) rendelet 33.§ (3) bek.)”
14. §
A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolásának
53) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„53) rendelkezik az általános tartalékkal többletköltségek fedezetére negyedévenként
legfeljebb 5 Millió Ft összeghatárig (6/2014. (II.18.) rendelet 22.§)”
15. §
A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolásának
54) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„54) a Felügyelő Bizottság javaslatára független, külső szakértőt bíz meg (6/2014. (II.18.)
rendelet 33.§ (4) bek.)”
16. §
A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolásának
55) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„55) átmeneti intézkedést hozhat az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát
veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély
helyzetben) (6/2014. (II.18.) rendelet 24.§ (1) bek.)”

17. §
A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolásának
56) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„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 (6/2014. (II.18.)
rendelet 24.§ (2) bek.)”
18. §
A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolásának
57) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„57) 500 millió Ft összegű likviditási célú hitel-keretszerződést ír alá az önkormányzat
fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben általános működés
és ágazati feladatai támogatásra, esetenkénti szükségletnek megfelelő felhasználásra
(6/2014. (II.18.) rendelet 24.§ (3) bek.)”
19. §
A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolása
kiegészül az alábbi 61) ponttal:
„61) mozgáskorlátozottak lakásának akadálymentesítési támogatására a kérelmezővel
támogatási szerződést köt a Humán Ügyek Bizottsága döntését követően
(26/2013.(XII.17.) rendelet 38.§ (5) bek.)”
20. §
A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolása
kiegészül az alábbi 62) ponttal:
„62) levélben tájékoztatja minden év május 31-ig a tárgyévben 13. életévet betöltött
gyermek részére biztosított HPV elleni védőoltás lehetőségéről, a beadás módjáról,
valamint megküldi a kérelemhez szükséges nyomtatványt (26/2013.(XII.17.) rendelet 41.§
(2) bek.)”
21. §
A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolása
kiegészül az alábbi 63) ponttal:
„63) oktatási támogatást nyújt (26/2013.(XII.17.) rendelet 42.§ (1) bek.)”

22. §
A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolása
kiegészül az alábbi 64) ponttal:
„64) dönt társasházban lévő bérbe adott lakások elidegenítéséről (7/2006.(III.10.) rend.
26/A.§)”
23. §
A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolása
kiegészül az alábbi 65) ponttal:
„65) dönt a határozatlan idejű nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlői által fizetett
havi bérleti díj bérlői kérelemre történő csökkentéséről (7/2006.(III.10.) rend. 35.§ (10)
bek.)”
24. §
A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolása
kiegészül az alábbi 66) ponttal:
„66) 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
szervezett táboroztatás esetén, kérelmükre, egyéni elbírálás alapján méltányosságból
engedélyezheti, hogy az általuk megfizetendő térítési díjak megegyezzenek a IX. kerületi
tanulók által fizetendő térítési díjakkal (24/2011. (IX.26.) rend. 17/A.§ (4) bek.)”
25. §
A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolása
kiegészül az alábbi 67) ponttal:
„67) méltányosságból 20 % kedvezményt nyújthat a kincsesbányai táborban a hétvégeken
és a turnuson kívüli időszakban az egyéb vendég részére kérelem alapján a szállás díjának
megfizetésére (24/2011. (IX.26.) rend. 17/A.§ (5) bek.)”
26. §

A Rendelet 5. számú mellékletének I. pontjának „A polgármester:” cím alatti felsorolása
kiegészül az alábbi 68) ponttal:
„68) méltányosságból 20 % kedvezményt nyújthat a balatonlellei táborban a szállás
díjának megfizetésére (24/2011. (IX.26.) rend. 17/A.§ (7) bek.)”

27. §
A Rendelet 5. számú mellékletének II. pontjának „1. Gazdasági Bizottság:” cím alatti
felsorolásának 29) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„29) javaslatot tehet a polgármester számára címeken belül a kiemelt kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításra (6/2014. (II.18.) rend. 21.§ (2) bek.)”
28. §
A Rendelet 5. számú mellékletének II. pontjának „1. Gazdasági Bizottság:” cím alatti
felsorolásának 35) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„35) javaslatot tehet a Képviselő-testület részére a forgalmi értéktől való eltérésre üres
lakások, lakrészek esetén (7/2006. (III.10.) rend. 26.§ (6) bek.)”
29. §
A Rendelet 5. számú mellékletének II. pontjának „2. Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság:” cím alatti felsorolásának 11) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„11) dönt a díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó – kivéve a három
napot meg nem haladó, nem rendezvény megtartására, valamint nem vendéglátó terasz
kialakítására irányuló kérelem, illetve a filmforgatási célú – kérelmek, továbbá a
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)”
30. §
A Rendelet 5. számú mellékletének II. pontjának „2. Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság:” cím alatti felsorolásának 13) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„13) jóváhagyja a fenyőfa árusításra kijelölt helyeket, a pályázati kiírást, illetve ezzel
egyidejűleg az elbírálás szempontjait (16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 5. §
(8) bekezdés)”
31. §
A Rendelet 5. számú mellékletének II. pontjának „2. Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság:” cím alatti felsorolásának 20) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„20) legfeljebb 50 %-os mértékben csökkentheti, vagy a megállapított teljes összeg 6
havi részletfizetésének engedélyezéséről dönthet a közterület hozzájárulás nélkül,
vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használata okából kiszabott díjat
(16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés)”

32. §
A Rendelet 5. számú mellékletének II. pontjának „2. Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság:” cím alatti felsorolásának 24) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„24) javaslatot tehet a polgármester számára címeken belül a kiemelt kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításra (6/2014. (II.18.) rend. 21.§ (2) bek.)”
33. §
A Rendelet 5. számú mellékletének II. pontjának „2. Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság:” cím alatti felsorolásának 25) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„25) dönt a Parkoló Alap felhasználásáról parkoló létesítésre, a Környezetvédelmi
Alap felhasználásáról környezetvédelemre (6/2014. (II.18.) rend. 25.§)”
34. §
A Rendelet 5. számú mellékletének II. pontjának „2. Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság:” cím alatti felsorolása kiegészül az alábbi 26) ponttal:
„26) elfogadja és módosítja a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és
Működési Szabályzatát (3/2014. (I. 28.) rend. 3.§ (3) bek.)”
35. §
A Rendelet 5. számú mellékletének II. pontjának „2. Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság:” cím alatti felsorolása kiegészül az alábbi 27) ponttal:
„27) javaslatot tesz a Ferencvárosi Közterület-felügyelet éves munkatervére (3/2014.
(I. 28.) rend. 3.§ (4) bek.)”
36. §
A Rendelet 5. számú mellékletének II. pontjának „2. Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság:” cím alatti felsorolása kiegészül az alábbi 28) ponttal:
„28) véleményezi a Ferencvárosi Közterület-felügyelet működését és az éves
tevékenységét tartalmazó írásos beszámolóját (3/2014. (I. 28.) rend. 3.§ (5) bek.)”
37. §
A Rendelet 5. számú mellékletének II. pontjának „2. Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság:” cím alatti felsorolása kiegészül az alábbi 29) ponttal:
„29) dönt az üresen álló pavilonok esetében a fizetendő közterület-használati díj
csökkentéséről (16/2012.(V.22.) rend. 9.§ (3a) bek.)”

38. §
A Rendelet 5. számú mellékletének II. pontjának „2. Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság:” cím alatti felsorolása kiegészül az alábbi 30) ponttal:
„30) dönt vendéglátó teraszok esetében a fizetendő közterület-használati díj
csökkentéséről (16/2012.(V.22.) rend. 16.§ (7) bek.)”
39. §
A Rendelet 5. számú mellékletének II. pontjának „3. Humán Ügyek Bizottsága:” cím alatti
felsorolásának 16) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„16) javaslatot tehet a polgármester számára címeken belül a kiemelt kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításra (6/2014. (II.18.) rend. 21.§ (2) bek.)”
40. §
A Rendelet 5. számú mellékletének II. pontjának „3. Humán Ügyek Bizottsága:” cím alatti
felsorolása kiegészül az alábbi 17) ponttal:
„17) támogatást nyújthat a Budapest IX. kerületi állandó bejelentett lakóhellyel
rendelkező mozgáskorlátozott személy részére kérelemre egyszeri, maximum 500.000
Ft/év/fő összeg erejéig a lakása akadálymenetesítése céljából; dönt a támogatás iránti
kérelemről, illetve a finanszírozás módjáról (26/2013 (XII.17.) rend. 38.§ (1), (4)
bek.)”
41. §
A Rendelet 5. számú mellékletének II. pontjának „3. Humán Ügyek Bizottsága:” cím alatti
felsorolása kiegészül az alábbi 18) ponttal:
„18) méltányosságból engedélyezheti a törvényes képviselő kérelmére a HPV elleni
védőoltás biztosítását (26/2013 (XII.17.) rend. 41.§ (3) bek.)”
42. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest 2014. május…….

Dr. Bácskai János
polgármester

Dr. Nagy Hajnalka
jegyző

Előterjesztés 2. számú melléklete

INDOKOLÁS
1. §-hoz:
2. §-hoz:
3. §-hoz:
4. §-hoz:
5. §-hoz:
6. §-hoz:
7. §-hoz:
8. §-hoz:
9. §-hoz:
10. §-hoz:
11. §-hoz:
12. §-hoz:
13. §-hoz:
14. §-hoz:
15. §-hoz:
16. §-hoz:
17. §-hoz:
18. §-hoz:
19. §-hoz:
20. §-hoz:
21. §-hoz:
22. §-hoz:

Megalkotásra került a 26/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelet, és hatályon
kívül lett helyezve a 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet.
Megalkotásra került a 26/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelet, és hatályon
kívül lett helyezve a 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet.
Megalkotásra került a 26/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelet, és hatályon
kívül lett helyezve a 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet.
Megalkotásra került a 26/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelet, és hatályon
kívül lett helyezve a 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet.
Megalkotásra került a 26/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelet, és hatályon
kívül lett helyezve a 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet.
Megalkotásra került a 26/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelet, és hatályon
kívül lett helyezve a 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet.
Megalkotásra került a 26/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelet, és hatályon
kívül lett helyezve a 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet.
Megalkotásra került a 26/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelet, és hatályon
kívül lett helyezve a 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet.
Megalkotásra került a 26/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelet, és hatályon
kívül lett helyezve a 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet.
Megalkotásra került a 26/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelet, és hatályon
kívül lett helyezve a 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet.
Megalkotásra került a 26/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelet, és hatályon
kívül lett helyezve a 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet.
Megalkotásra került 6/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet, és hatályon kívül
lett helyezve a 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet.
Megalkotásra került 6/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet, és hatályon kívül
lett helyezve a 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet.
Megalkotásra került 6/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet, és hatályon kívül
lett helyezve a 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet.
Megalkotásra került 6/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet, és hatályon kívül
lett helyezve a 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet.
Megalkotásra került 6/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet, és hatályon kívül
lett helyezve a 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet.
Megalkotásra került 6/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet, és hatályon kívül
lett helyezve a 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet.
Megalkotásra került 6/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet, és hatályon kívül
lett helyezve a 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet.
Megalkotásra került a 26/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelet, és hatályon
kívül lett helyezve a 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet.
Megalkotásra került a 26/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelet, és hatályon
kívül lett helyezve a 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet.
Megalkotásra került a 26/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelet, és hatályon
kívül lett helyezve a 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet.
A kiegészítést a 7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása tette
szükségessé.

23. §-hoz:
24. §-hoz:
25. §-hoz:
26. §-hoz:
27. §-hoz:
28. §-hoz:
29. §-hoz:
30. §-hoz:
31. §-hoz:
32. §-hoz:
33. §-hoz:
34. §-hoz:
35. §-hoz:
36. §-hoz:
37. §-hoz:
38. §-hoz:
39. §-hoz:
40. §-hoz:
41. §-hoz:

A kiegészítést a 7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása tette
szükségessé.
A kiegészítést a 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása tette
szükségessé.
A kiegészítést a 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása tette
szükségessé.
A kiegészítést a 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása tette
szükségessé.
Megalkotásra került 6/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet, és hatályon kívül
lett helyezve a 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet.
A kiegészítést a 7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása tette
szükségessé.
A módosítást a 16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítása tette
szükségessé.
A módosítást a 16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítása tette
szükségessé.
A módosítást a 16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítása tette
szükségessé.
Megalkotásra került 6/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet, és hatályon kívül
lett helyezve a 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet.
Megalkotásra került 6/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet, és hatályon kívül
lett helyezve a 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet.
A kiegészítést a 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelet megalkotása tette
szükségessé.
A kiegészítést a 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelet megalkotása tette
szükségessé.
A kiegészítést a 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelet megalkotása tette
szükségessé.
A kiegészítést a 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet módosítása tette
szükségessé.
A kiegészítést a 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet módosítása tette
szükségessé.
Megalkotásra került 6/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet, és hatályon kívül
lett helyezve a 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet.
A kiegészítést a 26/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelet megalkotása tette
szükségessé.
A kiegészítést a 26/2013 (XII.17.) önkormányzati rendelet megalkotása tette
szükségessé.

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

1. Társadalmi hatások
A rendeletnek nincs jelentős társadalmi hatása.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletnek nincs gazdasági és költségvetési hatása.
3. Környezeti hatások
A rendeletnek nincs környezetre gyakorolt hatása.
4. Egészségügyi követelmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak az adminisztrációs terhek változására nincs jelentős hatással.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek rendelkezésre
állnak, a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi kiadása, követelménye az önkormányzat
szempontjából nincs.

Előterjesztés 4. számú melléklete

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

…./2014. (…..) 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)

5. számú melléklet
I. A polgármester:

5. számú melléklet
I. A polgármester:

19) dönt helyi gázár- és távhőtámogatás
megállapításáról (25/2011.(IX.26.) 13/A.
§ (1) bekezdés)

19)
dönt
helyi
fűtéstámogatás
megállapításáról
(26/2013.(XII.17.)
rendelet 14.§ (1) bek.).

20)
dönt
a
lakbértámogatás
megállapításáról (25/2011. (IX. 26.)
rendelet 14.§ (1) bekezdés),

20) dönt a lakbértámogatás
megállapításáról (26/2013.(XII.17.)
rendelet 16.§ (1) bek.).

21) dönt az átmeneti segélyről (25/2011.
(IX. 26.) rendelet 15.§ (1) bekezdés),

21) dönt az önkormányzati segélyről
(26/2013.(XII.17.) rendelet 17.§ (1) bek.)

22) dönt a temetési segélyről (25/2011.
(IX. 26.) rendelet 18.§ (1) bekezdés),

22) méltányosságból közgyógyellátásra
való jogosultságot állapíthat meg
(26/2013.(XII.17.) rendelet 22.§ (1) bek.)

23) mentesíti az eltemettetésre köteles
személyt köztemetés esetén a megtérítési
kötelezettség alól részben vagy egészben
(25/2011. (IX.26.) rendelet 31.§ (2)
bekezdés),

23) dönt gyógyszertámogatás
nyújtásáról (26/2013.(XII.17.) rendelet
23.§ (1)-(2) bek.)

24)
karácsonyi
támogatást
nyújt
(25/2011. (IX.26.) rendelet 33/A. § (1) és
(2) bekezdés)

24) karácsonyi támogatást nyújt
(26/2013.(XII.17.) rendelet 31.§ (1)-(2)
bek.)

25) dönt a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásról (25/2011.(IX.26.) 34.§ (1)
bekezdés),

25) élelmiszer támogatást nyújt
(26/2013.(XII.17.) rendelet 31/A.§ (1)
bek.),

26) dönt a tanulási képességet vizsgáló
bizottság
szakvéleménye
szakértői
alapján kijelölt, nem Budapest IX.

26) születési és életkezdési támogatást
nyújt (26/2013.(XII.17.) rendelet 32.§ (1)
bek.)

kerületi székhelyű, telephelyű óvodába,
illetve iskolába járáshoz a költségek
(25/2011.
(IX.26.)
megtérítéséről
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)

27)
gyermekétkeztetési
támogatást
állapít meg (26/2013.(XII.17.) rendelet
33.§ (1) bek.)

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)

28) jogosítvány-, és nyelvvizsga
támogatást nyújt (26/2013.(XII.17.)
rendelet 34.§ (1) bek.)

29) kedvezményt nyújthat a balatonlellei
tábor a szállás díjának megfizetésére
(25/2011. (IX.26.) rendelet 41/A. § (5)
bekezdés)

29) tankönyvtámogatást nyújt
(26/2013.(XII.17.) rendelet 34.§ (4) bek)

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),

51) dönt az illetékes bizottságok
javaslatai figyelembevételével a címeken
belül a kiemelt kiadási előirányzatok
közötti
átcsoportosításról
(6/2014.
(II.18.) rendelet 21.§ (2) bek.)

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)

52) önkormányzati biztos kijelölését
kezdeményezi, a Képviselő-testület
döntése
alapján
megbízza
az
önkormányzati biztost, és ennek tényét a
helyben szokásos módon közzéteszi
(6/2014. (II.18.) rendelet 33.§ (3) bek.)

53) 5 millió forint összeghatárig
rendelkezik az általános tartalékról
(2/2013. (II. 19.) rendelet 21. §)

53) rendelkezik az általános tartalékkal
többletköltségek
fedezetére
negyedévenként legfeljebb 5 Millió Ft
összeghatárig (6/2014. (II.18.) rendelet
22.§)

54) dönt kötelezettségvállalásról a
Lakáslemondás térítéssel, Lakásfelújítás
szanálási célra és Lakás és helyiség
vásárlásra céljából a többletbevételek
terhére (2/2013. (II. 19.) rendelet 22. §)

54) a Felügyelő Bizottság javaslatára
független, külső szakértőt bíz meg
(6/2014. (II.18.) rendelet 33.§ (4) bek.)

55) átmeneti intézkedést hozhat az
állampolgárok
életés
vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi
csapás, illetőleg következményeinek
elhárítása
érdekében
(veszély
helyzetben) (2/2013. (II. 19.) rendelet 23.
§ (1) bekezdés)

55) átmeneti intézkedést hozhat az
állampolgárok
életés
vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi
csapás, illetőleg következményeinek
elhárítása
érdekében
(veszély
helyzetben) (6/2014. (II.18.) rendelet
24.§ (1) bek.)

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)

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 (6/2014. (II.18.) rendelet
24.§ (2) bek.)

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)

57) 500 millió Ft összegű likviditási célú
hitel-keretszerződést
ír
alá
az
önkormányzat
fizetőképességének
folyamatos biztosítása érdekében a
költségvetésben általános működés és
ágazati feladatai támogatásra, esetenkénti
szükségletnek megfelelő felhasználásra
(6/2014. (II.18.) rendelet 24.§ (3) bek.)
61)
mozgáskorlátozottak
lakásának
akadálymentesítési
támogatására
a
kérelmezővel támogatási szerződést köt a
Humán Ügyek Bizottsága döntését
követően (26/2013.(XII.17.) rendelet
38.§ (5) bek.)

62) levélben tájékoztatja minden év
május 31-ig a tárgyévben 13. életévet
betöltött gyermek részére biztosított
HPV elleni védőoltás lehetőségéről, a
beadás módjáról, valamint megküldi a
kérelemhez szükséges nyomtatványt
(26/2013.(XII.17.) rendelet 41.§ (2) bek.)
63) oktatási támogatást nyújt
(26/2013.(XII.17.) rendelet 42.§ (1) bek.)
64) dönt társasházban lévő bérbe adott
lakások elidegenítéséről (7/2006.(III.10.)
rend. 26/A.§)
65) dönt a határozatlan idejű nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérlői által
fizetett havi bérleti díj bérlői kérelemre
történő csökkentéséről (7/2006.(III.10.)
rend. 35.§ (10) bek.)
66) 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
szervezett
táboroztatás
esetén,
kérelmükre, egyéni elbírálás alapján
méltányosságból engedélyezheti, hogy az
általuk megfizetendő térítési díjak
megegyezzenek a IX. kerületi tanulók
által fizetendő térítési díjakkal (24/2011.
(IX.26.) rend. 17/A.§ (4) bek.)
67) méltányosságból 20 % kedvezményt
nyújthat a kincsesbányai táborban a
hétvégeken és a turnuson kívüli
időszakban az egyéb vendég részére
kérelem alapján a szállás díjának
megfizetésére (24/2011. (IX.26.) rend.
17/A.§ (5) bek.)
68) méltányosságból 20 % kedvezményt
nyújthat a balatonlellei táborban a szállás
díjának megfizetésére (24/2011. (IX.26.)
rend. 17/A.§ (7) bek.)

5. számú melléklet
II. 1. Gazdasági Bizottság:

5. számú melléklet
II. 1. Gazdasági Bizottság:

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).

29) javaslatot tehet a polgármester
számára címeken belül a kiemelt kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításra
(6/2014. (II.18.) rend. 21.§ (2) bek.)

35) dönt a megjelölt címeken belül a kiadási
előirányzatok
átcsoportosításról
és
felhasználásáról
az
előirányzatok
összeghatáráig (2/2013. (II. 19.) számú
rendelet 20.§ (1) bekezdés)

35) javaslatot tehet a Képviselő-testület
részére a forgalmi értéktől való eltérésre
üres lakások, lakrészek esetén (7/2006.
(III.10.) rend. 26.§ (6) bek.)

5. számú melléklet
II. 2. Városfejlesztési, Városgazdálkodási
és Környezetvédelmi Bizottság:

5. számú melléklet
II. 2. Városfejlesztési, Városgazdálkodási
és Környezetvédelmi Bizottság:

11)
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)

11) dönt a díszburkolattal ellátott
közterületek használatára vonatkozó –
kivéve a három napot meg nem haladó,
nem rendezvény megtartására, valamint
nem vendéglátó terasz kialakítására
irányuló kérelem, illetve a filmforgatási
célú – kérelmek,
továbbá a
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)

13)
jóváhagyja a karácsonyfa árusításra
kijelölt helyeket, a pályázati kiírást, illetve
ezzel egyidejűleg az elbírálás szempontjait
(16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet 5.
§ (8) bekezdés)

13) jóváhagyja a fenyőfa árusításra
kijelölt helyeket, a pályázati kiírást,
illetve ezzel egyidejűleg az elbírálás
szempontjait (16/2012. (V. 22.)
önkormányzati rendelet 5. § (8)
bekezdés)

20)
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

20) legfeljebb 50 %-os mértékben
csökkentheti, vagy a megállapított
teljes összeg 6 havi részletfizetésének
engedélyezéséről dönthet a közterület
hozzájárulás
nélkül,
vagy
a
hozzájárulásban foglaltaktól eltérően
használata okából kiszabott díjat

17. § (2) bekezdés)

(16/2012. (V. 22.) önkormányzati
rendelet 17. § (2) bekezdés)

24)
dönt a megjelölt címeken belül a
kiadási előirányzatok átcsoportosításról és
felhasználásáról
az
előirányzatok
összeghatáráig (2/2013. (II. 19.) számú
rendelet 20.§ (1) bekezdés).

24) javaslatot tehet a polgármester
számára címeken belül a kiemelt
kiadási
előirányzatok
közötti
átcsoportosításra (6/2014. (II.18.)
rend. 21.§ (2) bek.)

25)
dönt a Parkoló Alap – parkoló
létesítésre - a Környezetvédelmi Alap –
környezetvédelemre
történő
felhasználásáról (2/2013. (II.19.) rendelet 24.
§(1) bekezdés),

25)
dönt
a
Parkoló
Alap
felhasználásáról parkoló létesítésre, a
Környezetvédelmi
Alap
felhasználásáról környezetvédelemre
(6/2014. (II.18.) rend. 25.§)
26) elfogadja és módosítja a
Ferencvárosi Közterület-felügyelet
Szervezeti és Működési Szabályzatát
(3/2014. (I. 28.) rend. 3.§ (3) bek.)
27) javaslatot tesz a Ferencvárosi
Közterület-felügyelet
éves
munkatervére (3/2014. (I. 28.) rend.
3.§ (4) bek.)
28) véleményezi a Ferencvárosi
Közterület-felügyelet működését és
az éves tevékenységét tartalmazó
írásos beszámolóját (3/2014. (I. 28.)
rend. 3.§ (5) bek.)
29) dönt az üresen álló pavilonok
esetében a fizetendő közterülethasználati
díj
csökkentéséről
(16/2012.(V.22.) rend. 9.§ (3a) bek.)
30) dönt vendéglátó teraszok
esetében a fizetendő közterülethasználati
díj
csökkentéséről
(16/2012.(V.22.) rend. 16.§ (7) bek.)

5. számú melléklet
II. 3. Humán Ügyek Bizottsága:
16)
dönt a megjelölt címeken belül a
kiadási előirányzatok átcsoportosításról és
felhasználásáról
az
előirányzatok
összeghatáráig (2/2013. (II. 19.) számú
rendelet 20.§ (1) bekezdés)

5. számú melléklet
II. 3. Humán Ügyek Bizottsága:
16) javaslatot tehet a polgármester
számára címeken belül a kiemelt
közötti
kiadási
előirányzatok
átcsoportosításra (6/2014. (II.18.)
rend. 21.§ (2) bek.)

17) támogatást nyújthat a Budapest
IX. kerületi állandó bejelentett
lakóhellyel
rendelkező
mozgáskorlátozott személy részére
kérelemre
egyszeri,
maximum
500.000 Ft/év/fő összeg erejéig a
lakása akadálymenetesítése céljából;
dönt a támogatás iránti kérelemről,
illetve a finanszírozás módjáról
(26/2013 (XII.17.) rend. 38.§ (1), (4)
bek.)
18) méltányosságból engedélyezheti
a törvényes képviselő kérelmére a
HPV elleni védőoltás biztosítását
(26/2013 (XII.17.) rend. 41.§ (3)
bek.)

