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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. október 5-i ülésére

Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
…/2011. (….) rendelet-tervezetéhez

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Enyedi Mária, Jogi Iroda

Előzetesen tárgyalja: 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Horváth Péter s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma:
A sürgősségi  javaslat leadása módjának valamint  a 4. számú függelék pontosítása és az 1.  
számú melléklet kiegészítése



Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelet-tervezet 14.§ (3) bekezdése szabályozza a sürgősségi javaslat leadásának a módját. 
Javaslom, hogy a sürgősségi javaslat írásbeli leadását tegye kötelezővé a rendelet,  ezért az 
alábbiak szerint módosuljon a 14.§ (3) bekezdés:

„(3) A sürgősségi javaslatot a Szervezési csoport részére, írásban kell leadni, ahol az átvétel 
időpontját a sürgősségi javaslatra rá kell vezetni.”

A rendelet-tervezet 1. számú melléklete II. fejezte 3.) (Humán Ügyek Bizottsága) f.) pontja az 
alábbiakkal egészül ki:
- az egészségügyi alapellátási szolgáltatókkal kötendő közszolgáltatási megállapodásokról,
- a közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjáról.

A 2011. szeptember 21-i ülésen elfogadott szociális tárgyú rendeletek miatt szükséges a 4. 
számú  függelék  rendeletváltozás  miatti  átvezetése.  A függelékek  rendelet-módosításoknak 
megfelelő átvezetéséről a későbbiekben a rendelet-tervezet 50. § o.) pontja alapján a Jegyző 
fog  gondoskodni,  azonban  javaslom,  hogy a  rendelet  a  kihirdetése  időpontjában  hatályos 
szöveggel  kerüljön  kihirdetésre,  ezért  javaslom  a  4.  számú  függelék  alábbiak  szerinti 
módosítását:

A rendelet-tervezet 4. számú függelék I. fejezetének (polgármester átruházott hatáskörei) 15-
25) pontjai helyébe az alábbi pontok lépnek (a 18) pont törlésével és a 24) és 25) pontok 
összevonásával), a további pontok pedig automatikusan átszámozásra kerülnek:

15) dönt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról (25/2011.(IX.26.) 34.§ (1) bekezdés),
16) dönt  a  helyi  lakásfenntartási  támogatásról  (25/2011.  (IX.26.)  rendelet  12.§  (1) 

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

bekezdés),
18) dönt adósságcsökkentési támogatás esetében a tartozást terhelő kamat elengedéséről az 

önkormányzattal  szemben  fennálló  tartozás  esetén  (25/2011.  (IX.  26.)  30.§  (4) 
bekezdés),

19) dönt az átmeneti segélyről (25/2011. (IX. 26.) rendelet 15.§ (1) bekezdés),
20) dönt a temetési segélyről (25/2011. (IX. 26.) rendelet 18.§ (1) bekezdés),
21) dönt a karácsonyi támogatásról (25/2011. (IX. 26.) rendelet 21.§ (1) bekezdés),
22) mentesíti  az  eltemettetésre  köteles  személyt  köztemetés  esetén  a  megtérítési 

kötelezettség  alól  részben  vagy  egészben  (25/2011.  (IX.26.)  rendelet  31.§  (1) 
bekezdés),

23) 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),

A rendelet-tervezet 4. számú függelék II. fejezetének Humán Ügyek Bizottságára vonatkozó 
része az alábbiak szerint módosul:

1) jóváhagyja  az  intézmények  munkatervben  rögzített  közművelődési  feladatait 
(31/2003. (IX.08.) rendelet 5. § (4) bekezdés),

2) rendkívüli méltánylást érdemlő esetben dönt egyszeri átmeneti segély megállapításáról 
(25/2011. (IX. 26.) rendelet 16.§ (3) bekezdés),



3) dönt  a  létfenntartásában  veszélyeztetett  kérelmező  esetén  a legolcsóbb  temetési 
költségek  15  %-ig  terjedő  temetési  segély  megállapításáról  (25/2011.  (IX.  26.) 
rendelet 20.§ (5) bekezdés),

4) dönt  az  időskorúak  átmeneti  elhelyezése  időtartamának  meghosszabbításáról 
(24/2011. (IX. 26.) rendelet 20.§ (3) bekezdés),

5) dönt  az  időskorúak  átmeneti  elhelyezéséről  üres  férőhely  esetén  egyéb  fővárosi 
lakóhelyű rászorult esetén (24/2011. (IX. 26.) rendelet 19.§ (3) bekezdés),

6) dönt az intézményi jogviszony megszüntetése elleni fellebbezésről (24/2011. (IX. 26.) 
rendelet 20.§ (2) bekezdés),

7) dönt a 25 ezer forint feletti intézményi személyi térítési díj tartozás csökkentéséről, 
elengedéséről (24/2011. (IX. 26.) rendelet 26.§ (2) bekezdés),

8) dönt  a személyes  gondoskodást  nyújtó ellátás  jogosulatlanul  igénybe  vett  a  térítési 
összegének  és  kamatának  elengedéséről,  csökkentéséről  (24/2011.(IX.26.)  rendelet 
26.§ (1) bekezdés),

9) dönt állami gondozásba került fiatalok részére lakás bérbeadásáról (7/2006. (III.10.) 
rendelet 4.§ (5) bekezdés),

10) dönt  a  sportfeladatokkal  kapcsolatos  fenntartói,  felügyeleti  és  egyéb  jogkörökben 
(25/2009. (XII. 04.) rendelet 5. § (1) bekezdés),

11) dönt a Sport Alap pályázati kiírásról (25/2009. (XII. 04.) rendelet 7. § (1) bekezdés),
12) dönt  a  tárgyév  költségvetésének  elfogadását  követő  bizottsági  ülésén  a  sport  célú 

támogatás pályázati kiírásáról (25/2009. (XII. 04.) rendelet 9.§ (1) bekezdés),
13) dönt  a  költségvetési  címeken  belül  a  kiadási  előirányzatok  átcsoportosításról  az 

előirányzatok összeghatáráig (5/2011. (II. 28.) számú rendelet 19.§ (1) bekezdés),

Kérem a  T.  Képviselő-testületet,  hogy a  rendelet-tervezetet  a  fenti  módosításokkal  együtt 
fogadja el.

Budapest, 2011. szeptember 27.

Tisztelettel:

dr. Bácskai János s.k.
    polgármester
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