
Iktató szám: 150/2011.
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. július 6-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros Kormányhivatala a 13/2011. (IV. 11.) számú önkormányzati rendelettel 
kapcsolatos törvényességi észrevétele 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Horváth Péter irodavezető

Előzetesen tárgyalja: 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma:
A  Budapest  Főváros  Kormányhivatala  a  13/2011.  (IV.  11.)  számú  önkormányzati  rendelettel  
kapcsolatosan a mellékelt törvényességi észrevételt tette.



Tisztelt Képviselő-testület !

Budapest  Főváros  Kormányhivatala  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  (  a  
továbbiakban.  Ötv.)98.  §  (2)  a)  pontjában  biztosított  törvényességi  ellenőrzési  jogkörében  eljárva  
ellenőrizte a Képviselő-testület 13/2011.(IV.11.) számú, a zöldfelületek és zöldterületek megóvásáról,  
fenntartásáról és egyes fák védelméről szóló 16/201. ( VI.04.) rendelet módosításáról alkotott rendeletét  
és a mellékelt törvényességi észrevételt tette.

Az  Ötv.  99.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  felhívásban  foglaltakat  megvizsgáltam,  annak  alapján  az  
alábbiakat terjesztem elő:

A törvényességi  észrevétel  megalapozott,  a vizsgált  rendelet  az észrevételben helyesen hivatkozott  
jogszabályi  rendelkezésekbe  ütközően  nem  tartalmaz  bevezető  részt  és  nem  rendelkezik  a 
hatálybalépésről sem.

Mindezek  alapján  javasolom,  hogy  a  Képviselő-testület  a  törvényességi  észrevétellel  értsen  egyet,  
13/2011. ( IV.11.) rendeletét  a mellékelt tervezet szerint módosítsa, azt a Képviselő-testület Szervezeti  
és  Működési  Szabályzatáról  szóló  5/1999.  (IV.30.)  rendelet  29.  §  (4)  bekezdés  b)  pontja  alapján  
ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.

Budapest, 2011-06-06

                                                                                     dr.Bácskai János s.k.
                                                                                       polgármester



Határozati javaslatok

1. számú határozat:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros  
Kormányhivatala 30BP-565/3/2011.számú törvényességi észrevételével egyetért.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. számú határozat:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2011.(IV.11.)  
rendelet módosítási tervezetét ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja …/2011. (::)  
rendeletét  a  zöldfelületek  és  zöldterületek  megóvásáról,  fenntartásáról,  használatáról  és  egyes  fák  
védelméről  szóló  16/2010.  (VI.04)  rendelet  módosításáról  szóló  13/2011.  (IV.11)  rendelet  
módosításáról.



Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (…) 
rendelete a zöldfelületek és zöldterületek megóvásáról, fenntartásáról használatáról és egyes fák 

védelméről szóló 16/2010. (IV.4.) rendelet módosításáról szóló 13/2011. ( IV.11.) rendelet 
módosításáról

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A §  
(1)  bekezdés  a.)  pontjában,  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §  (1)  
bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1)  
bekezdés c) pontjában, valamint a Budapesti Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 47/1998.  
(X.15.  )  Fkgy.  Rendelet  15.  §  (4)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  a  zöldterületek  és  
zöldfelületek megóvásáról,  fenntartásáról,  használatáról és egyes fák védelméről  szóló 16/2010. (IV  
04.) rendelet módosításáról szóló 13/2011. (IV.11.) rendeletet (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint  
módosítja:

1. § 

A R. az alábbi bevezető résszel egészül ki:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A 
§ (1) a pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a  
környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  46.  §  (1)  bekezdés  c)  
pontjában, valamint a Budapesti Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 47/1998. (X.15.) Fkgy.  
Rendelet  15.  §  (4)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  a  zöldterületek  és  zöldfelületek  
megóvásáról, fenntartásáról, használatáról és egyes fák védelméről szóló 16/2010. (IV 04.) rendeletet 
(a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja:”

2. §

A R. kiegészül egy új, 6.§-al az alábbiak szerint:

„Záró rendelkezések

6. §
 
E rendelet 2011. július 4. napján lép hatályba.”

                                                              Záró rendelkezések

3. §

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Budapest, 2011. június …..

dr.Bácskai János                                                                                   Dr. Oszvári István
polgármester                                                                                             jegyző
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