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Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
422/2012.(X.25.) sz. határozatával döntött az elsőfokú szabálysértési hatósági ügyek 
ellátására Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testületével megkötött 
megállapodás 2012. december 31-i hatállyal történő felmondásáról. A testület a határozatban 
– a felmondás közlésével egyidejűleg – felhatalmazta a Polgármestert a felmondással 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Budapest Csepel Önkormányzata Polgármesterét és a Képviselő-testületet 2012. október 29-
én értesítettük a döntésünkről és kapcsolatfelvételt kezdeményeztünk a megállapodás 
megszüntetésével összefüggő elszámolási kérdések rendezésére. 
 
A 2012. november 14-én, Jegyző asszonynál tartott megbeszélésen a Csepeli Önkormányzat 
Jegyzője azt a tájékoztatást adta, hogy a 2012. évi költségvetés készítésekor a megszűnő 
jegyzői hatáskör részletei nem voltak ismertek, így a rendelkezésükre álló információ alapján 
a képviselő-testület a költségvetésében a hatósági igazgatási társulás költségeire - az április 
15-ig terjedő időszakra - időarányosan, 3 Mft-ot hagyott jóvá. 
 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény alapján a jogszabály hatálybalépése után indult új ügyek kerültek a 
Kormányhivatal hatáskörébe. A folyamatban lévő, valamint a 2012. április 15. előtt 
elkövetett, de később indított szabálysértési ügyek intézése továbbra is a jegyző feladata 
maradt, így ezen ügyeket a XXI. kerület vonatkozásában is változatlanul a szabálysértési 
hatóságunk intézte és intézi jelenleg is. 
A hatáskör módosulása következtében a keletkezett ügyek számának csökkenését kezdetben 
egyáltalán nem tapasztaltuk, a munkateher a Hatósági Iroda vezetője tájékoztatása alapján – 
újonnan induló ügyek hiányában – az utolsó negyedévben csökken érezhetően. 
 
A felmondással kapcsolatos intézkedések keretében a társulás megszűnésekor a tagoknak el 
kell számolniuk egymással. Ennek kapcsán Önkormányzatunknak a folyamatban lévő 
ügyiratokat át kell adnia a Megbízónak, a Megbízottnak pedig a 2012. évre esedékes 
megbízási díjat kell megfizetni nekünk. Az igazgatási társulásról szóló megállapodás 9. pontja 
alapján az Önkormányzatot megillető megbízási díj összege - a 2003. évben megállapított 
7.000.000,- Ft összeg évente a KSH által közétett előző évi inflációval növelt összege - 2012. 
évben 10.964.507,- Ft. 
 
A fentiekben részletezett helyzet rendezése érdekében Budapest XXI. kerület Csepel 
Önkormányzata kompromisszumos megoldásként indítványozta, hogy az ez évi feladatok 
ellátásának díja 7.000.000,- Ft összegben kerüljön megállapításra. Megbízó Képviselő-testület 
egyébként a 2012. november 29-i ülésén tárgyalja az ennek megfelelő költségvetés-
módosítást. 
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Tekintettel az év közbeni jogszabályváltozásra, valamint figyelembe véve, hogy a korábbi 
évekhez képest az idei évben intézett XXI. kerületi ügyek száma az év vége felé valóban 
kevesebb lett, a megbízási díj javasolt, csökkentett összegének elfogadását elfogadhatónak 
tartom.  
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.(VI.12.) 
sz. rendeletének 11.§ (1) bekezdése alapján „jogszabály, vagy szerződés alapján az 
önkormányzatot megillető követelés elengedésére, mérséklésére, jogviták esetén peres és 
peren kívüli egyezség megkötésére 

a) 1 millió Ft értékhatárig illetve a követelés összegét nem érintő egyezségkötés esetén a 
polgármester, 

b) 1 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 5 millió Ft értékhatárig – minősített többségű 
döntéssel – a Gazdasági Bizottság, 

c) 5 millió Ft értékhatár felett – minősített többségű döntéssel – a Képviselő-testület 
jogosult. 

Mérséklés esetén a mérséklés összegének, egyezségkötés esetén az egyezség eredményeként 
létrejövő értékkülönbség alapulvételével kell meghatározni a tulajdonosi joggyakorlót.” 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Gazdasági Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni 
és tárgyi ügyben a társulás megszűnésekor az Önkormányzatot megillető követelés összegét 
7.000.000 Ft összegű megbízás díjban elfogadni szíveskedjék.  
 
Budapest, 2012. november 26. 
 
 
 
 
 
               Varga József s.k. 
              alpolgármester 
 

 
H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 
A Gazdasági Bizottság 
1. az elsőfokú szabálysértési hatósági ügyek ellátására Budapest XXI. kerület Csepel 

Önkormányzatának Képviselő-testületével fennálló társulás megszűnésekor a megkötött 
megállapodás felmondásával összefüggő elszámolás során az Önkormányzatot 2012. évre 
megillető megbízási díj összegét 7.000.000,- Ft, azaz hétmillió forint összegben hagyja 
jóvá; 

2. felkéri a Polgármester urat, hogy az elszámolás részleteit rögzítő megállapodást e 
döntésnek megfelelően írja alá. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2012. december 15. 
 
 


