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Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület a 320/2011. (XI. 09.) számú határozatának 4. pontjában felkért hogy a 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatról  szóló  28/2011.(X.11.)  rendelet  (a  továbbiakban 
SZMSZ) soron következő módosításánál az egészségügyi szolgáltatók részére az erre kijelölt 
helyiségek közszolgáltatási szerződés formájában történő határozott idejű használatba adása 
vonatkozásában  tegyen  javaslatot  a  hatáskör  Humán  Ügyek  Bizottsága  részére  történő 
átruházására.

A  döntés  kapcsán  javaslok  még  néhány,  olyan  módosítást,  melyek  az  elmúlt  időszak 
gyakorlati tapasztalatai indokolnak:
A rendes ülések időpontját javaslom a hónap első szerdája helyett első csütörtökjére áttenni, 
ezzel is lehetőséget adva arra, hogy képviselő társaimnak hosszabb idő álljon rendelkezésére 
az előterjesztések áttanulmányozása céljából.
Egyes esetekben javasolt, hogy például a témával érintett gazdasági társaság is terjeszthessen 
elő  a  polgármester  illetve  az  alpolgármesterek  felhatalmazása  alapján,  ezért  javasolt  a 
felhatalmazást adók körének kibővítése.
A  Képviselőtestület  bizottságai  -  igazodva  az  új  SZMSZ  meghívójának  kiküldési 
időpontjához is  –  az  ülést  megelőző  napon illetve  az  ülés  napján  tartják  üléseiket,  így  a 
jelenlegi szabályozás mellett  az esetleges módosító indítványaik elkésettnek minősülnének, 
ezért javasolt az ülés napján 12 óráig megtehető módosító indítványok kibővítése.
Az elmúlt képviselőtestületi ülés tapasztalatai alapján javaslom a vezérszónok intézménynek 
hatályon kívül helyezését tekintettel arra, hogy az ülés során a vezérszónoki hozzászólások 
nem tették  hatékonyabbá  a  napirendek  vitáját,  azonban  indokolatlanul  elhúzódott  az  ülés 
időtartama.
Javaslom a Képviselőtestület  részére,  hogy adjon részemre  döntési  hatáskört  a  kisebbségi 
önkormányzatokkal  megkötendő együttműködési megállapodások megkötésére és a kerület 
díszpolgárai temetési költségeihez való hozzájárulásra.
Az SZMSZ 4. számú függeléke alapján a bizottságok dönthetnek a szakterületükön működő 
költségvetési szervek SZMSZ-ének elfogadásáról, erről javasolt a rendelet függeléke helyett a 
mellékletében rendelkezni.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg 
és a határozati javaslatot valamint a rendelet-tervezetet fogadja el.

Budapest, 2011. november 28.

Tisztelettel:

dr. Bácskai János s.k.
         polgármester



Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, 
hogy a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  szóló  …./2011.  (……) önkormányzati  rendeletét  ugyanazon  ülés  keretében 
tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: 2011. december 07.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotja 
a  …/2011.(…) rendeletét  a  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  28/2011.  (X.11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

dr. Nagy Hajnalka jegyző



Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének
…./2011. (……) önkormányzati rendelete 

a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.§  (1)  bekezdésében  foglalt 
feladatkörében eljárva, az 1.§ (6) bekezdés a) pontjában, valamint a 18.§ (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a szervezeti és működési szabályzatról szóló 28/2011. (X. 11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el.

1. §

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban a Rendelet) 9.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A rendes ülések időpontja rendszerint minden hónap első csütörtökje, kivéve a januári és 
szeptemberi testületi üléseket, melyek időpontját a munkaterv rögzíti.”

2. §

A Rendelet15.§ (2) bekezdés h) pontja az alábbiak szerint módosul:
„h) a Képviselő-testület, illetve az a) – g) pontokban megnevezettek által felkért személy vagy 
szervezet.”

3. §

A Rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:
„b) a rendkívüli ülésre kiküldött illetve a rendes ülésre pótlólag kiküldött előterjesztésekhez, 
valamint a Képviselőtestület bizottságai legkésőbb az ülés napján 12.00 óráig, írásban,”

4. §

A Rendelet 23.§ (1) bekezdésének e) pontja hatályát veszíti.

5. §

A Rendelet 47.§ (3) bekezdése kiegészül egy új h) és i) ponttal az alábbiak szerint
 „h) dönt a kisebbségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásokról,

i)  dönt  Ferencváros  díszpolgárai  temetési  költségeihez  Budapest  Főváros  IX.  Kerület 
Ferencváros Önkormányzata által történő hozzájárulásról.”

6. §

(1)  A Rendelet  1.  számú mellékletének  I.  pontja  kiegészül  egy új  o)  ponttal  az  alábbiak 
szerint:
„o) dönt a szakterületén működő költségvetési szervek SZMSZ-ének elfogadásáról.”



(2) A Rendelet 1. számú mellékletének II.3.f) pontja kiegészül egy új  mondattal az alábbiak 
szerint:
„- az egészségügyi szolgáltatók részére az erre kijelölt helyiségek közszolgáltatási szerződés 
formájában történő határozott idejű használatba adásáról.”

7. §

Jelen rendelet  kihirdetését  követő  napon lép hatályba  és  a  hatályba  lépését  követő  napon 
hatályát veszti.

Budapest, 2011. …………………………….

dr. Bácskai János dr. Nagy Hajnalka
   polgármester          jegyző



Indokolás

1.  §-hoz: Lehetőséget  ad arra,  hogy hosszabb idő álljon rendelkezésére  az előterjesztések 
áttanulmányozására.

2. §-hoz:  Megteremti a lehetőségét, hogy polgármester vagy alpolgármester felhatalmazása 
alapján a témával érintett gazdasági társaság is terjeszthessen elő.

3.  §-hoz:  Lehetőséget  biztosít  a  Képviselőtestület  bizottságai  részére  -  a  jelenlegi 
ügyrendjüket is figyelembe véve - a módosító indítványok határidőben történő leadásának.

4.  §-hoz: A  vezérszónoki  hozzászólások  nem  tették  hatékonyabbá  a  napirendek  vitáját, 
azonban indokolatlanul elhúzódott az ülés időtartama.

5. §-hoz: Gyors döntési lehetőséget biztosít a kisebbségi önkormányzatokkal együttműködési 
megállapodások  megkötésére,  illetve  a  kerület  díszpolgárai  temetési  költségeihez  való 
esetleges hozzájárulásra.

6.  §-hoz:  A  rendelet  függelékéből  a  rendelet  mellékletébe  kerül.  A  §  (2)  bekezdését  a 
Képviselőtestület döntése alapozta meg.



HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata  Képviselőtestületének  a 
szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  28/2011.  (X.11.)  önkormányzati  rendelet 
módosításáról szóló  …./2011. (……) önkormányzati rendelethez 

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatásai nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltaknak gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek.

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 csökkentik adminisztrációs terheket.

6.  A  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható 
következményei

A  módosuló  rendelkezések  a  rendelet  hatályosulásának  vizsgálta  során  a  gyakorlati 
tapasztalatok alapján szükségesek.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A rendeletben foglaltak  végrehajtáshoz szükséges személyi,  tárgyi,  szervezeti  és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak



A  szervezeti  és  működési  szabályzatról 
szóló  28/2011.  (X.  11.)  számú 
önkormányzati rendelet

…./2011.  (…..)  számú  önkormányzati 
rendelet  a  szervezeti  és  működési 
szabályzatról szóló 28/2011. (X. 11.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról

9.§
(2)  A  rendes  ülések  időpontja  rendszerint 
minden hónap első szerdája, kivéve a januári 
és  szeptemberi  testületi  üléseket,  melyek 
időpontját a munkaterv rögzíti.

9. §
(2)  A  rendes  ülések  időpontja  rendszerint 
minden  hónap  első  csütörtökje,  kivéve  a 
januári  és  szeptemberi  testületi  üléseket, 
melyek időpontját a munkaterv rögzíti

15.§
(2) Előterjesztést tehetnek:

a) a polgármester, az alpolgármesterek,
b) a képviselők,
c) a Képviselő-testület bizottságai,
d) a tanácsnokok,
e) a részönkormányzat testülete,
f) a  kisebbségi  önkormányzatok 

elnökei,
g) a jegyző,
h) a Képviselő-testület, illetve a b) – g) 

pontokban  megnevezettek  által 
felkért személy vagy szervezet.

15. §

h)  a  Képviselő-testület,  illetve  az  a)  –  g) 
pontokban  megnevezettek  által  felkért 
személy vagy szervezet.

22.§.
(1)  Az  előterjesztésekhez  az  előterjesztő, 
illetve a 15.§ (2) a-f pontjában felsoroltak az 
alábbiak  szerint  tehetnek  módosító 
indítványt:

   a) a rendes ülésre a meghívóval együtt 
kiküldött előterjesztésekhez legkésőbb az 
ülést  megelőző  2.  nap  12.00  óráig 
írásban, 
   b) a rendkívüli ülésre kiküldött illetve a 
rendes  ülésre  pótlólag  kiküldött 
előterjesztésekhez  legkésőbb  az  ülés 
napján 12.00 óráig, írásban,

c)  a  rendes  vagy  rendkívüli  ülésre 
kiküldött  előterjesztésekhez  objektív 
okból  halaszthatatlan  esetben  legkésőbb 
az ülés kezdete előtt egy órával írásban, 
   d)  sürgősségi  javaslathoz  annak 
vitájában szóban.

22. §

b)  a  rendkívüli  ülésre  kiküldött  illetve  a 
rendes  ülésre  pótlólag  kiküldött 
előterjesztésekhez,  valamint  a 
Képviselőtestület  bizottságai  legkésőbb  az 
ülés napján 12.00 óráig, írásban,

23.§
(1)  bekezdés  e)  a  frakciók rendelet-alkotás, 
módosítás,  illetve  koncepció  tárgyalásakor 
vezérszónokot  állíthatnak.  A  vezérszónokot 
két  alkalommal  összesen  10  perces 
hozzászólási  jog  illeti  meg.  A  vezérszónok 
személyét  a  napirendi  pont  vitájának 

23. §
Hatályát veszti



megkezdése előtt az ülés vezetője részére be 
kell jelenteni, 

47.§
(3) A polgármester egyéb feladatai:

a) dönt  a  jogszabályok  által 
hatáskörébe  utalt  államigazgatási, 
hatósági ügyekben, egyes hatáskörei 
gyakorlását átruházhatja,

b) a  hatáskörébe  tartozó  ügyekben 
szabályozza a kiadmányozás rendjét,

c) gyakorolja  az  egyéb  munkáltatói 
jogokat  az  alpolgármesterek,  a 
jegyző  és  az  önkormányzati 
intézményvezetők tekintetében,

d) az  általa  meghatározott  körben 
egyetértési  jogot  gyakorol  a  jegyző 
hatáskörébe  tartozó  kinevezés, 
vezetői  megbízás  visszavonása, 
valamint a jutalmazás tekintetében.

e) a  jogszabályok  keretei  között  a 
jegyzővel  közösen  rendelkezik  az 
ideiglenes  külföldi  kiküldetés 
rendjéről, 

f) 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.

g) dönt  a  külföldi  küldöttségek 
programjáról.

47.§

h)  dönt  a  kisebbségi  önkormányzatokkal 
kötendő  együttműködési 
megállapodásokról,

i)  dönt  Ferencváros  díszpolgárai  temetési 
költségeihez Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros  Önkormányzata  által  történő 
hozzájárulásról.

1. számú melléklet

Állandó bizottságok elnevezése és feladatai

I.
Valamennyi bizottság általános feladatai

a) előkészíti  szakterületén a Képviselő-
testület  döntéseit,  a  munkatervben 

1. számú melléklet

Állandó bizottságok elnevezése és feladatai

I.
Valamennyi bizottság általános feladatai



számára  meghatározott  témákban 
előterjesztést nyújt be,

b) közreműködik  a  szakterületét  érintő 
önkormányzati  rendeletek 
előkészítésében. A Képviselő-testület 
elé rendelet-tervezetet csak az érintett 
bizottság  véleményével  együtt  lehet 
előterjeszteni,

c) ellenőrzi a szakterületén a Képviselő-
testület  hivatalának  a  Képviselő-
testület  döntései  előkészítésére, 
illetve  végrehajtására  irányuló 
munkáját.  Kezdeményezheti  a 
polgármester  intézkedését,  ha  a 
hivatal  tevékenységében  az 
önkormányzati érdek sérelmét vagy a 
szükséges intézkedések elmulasztását 
észleli,

d) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
e) javaslatot  tesz  a  szakterületét  érintő 

költségvetési  előirányzatokra,  azok 
megváltoztatására,

f) önállóan gazdálkodik a költségvetési 
rendeletben  a  bizottság  hatáskörébe 
utalt  feladat  ellátására  szolgáló, 
illetve  pályázati  célú 
pénzeszközökkel,

g) közreműködik  a  szakterületéhez 
tartozó  önkormányzati  költségvetési 
szervek hatékony működtetésében és 
továbbfejlesztésében,  részt  vesz  a 
tervek  kidolgozásában  és 
figyelemmel kíséri végrehajtásukat,

h) figyelemmel kíséri a szakterületén az 
önkormányzattal  szerződéses 
kapcsolatban  álló  szervezetek 
tevékenységét,

i) véleményezi  szakterületén  kitüntető 
cím adományozását és visszavonását,

j) véleményezi  a  szakterületét  érintő 
közbeszerzési  ajánlati  felhívás 
tartalmát,

k) véleményezi  a  szakterületét  érintő 
Európai Uniós pályázatokat,

l) egyes  ellenőrzések,  vizsgálatok 
elvégzésére,  átfogó  közérdekű 
témákat  érintő  állásfoglalások 
kialakítására  albizottságot  hozhat 
létre,

m) önálló kapcsolatot létesíthet és tarthat 



fenn  más  önkormányzatok 
bizottságaival  és  egyéb 
szakterületéhez  tartozó 
intézményekkel és szervezetekkel,

n) hozzájárul  a  bizottság  szakterületét 
érintő  építési  beruházások 
lebonyolításánál  a  műszaki  tartalom 
csökkentéséhez.

o) dönt a szakterületén működő költségvetési 
szervek SZMSZ-ének elfogadásáról.

3.)  Humán  Ügyek  Bizottsága  (oktatás, 
kultúra,  szociális  ügyek,  egészségügy, 
egyházak, civil szervezetek, kisebbségek)

a) A bizottság dönt
-  a  szakterületén  működő  intézmények 
szakmai programja, házirendje [1993. évi 
III.  tv.  (Szt.)  92/B.  §  (1)  bekezdés  c) 
pont)  és  az  Érdekképviseleti  fórum 
szabályzat  (Szt.  99.  §  (1)  bekezdés  és 
1997.  évi  XXXI.  tv.  (Gyvt.)  35.  §  (1) 
bekezdés] elfogadásáról.
-  az  egészségügyi  alapellátási 
szolgáltatókkal  kötendő  közszolgáltatási 
megállapodásokról,
-  a  közoktatási  intézményrendszer 
minőségirányítási programjáról.

3.)  Humán  Ügyek  Bizottsága  (oktatás, 
kultúra,  szociális  ügyek,  egészségügy, 
egyházak, civil szervezetek, kisebbségek)

- az egészségügyi szolgáltatók részére az erre 
kijelölt helyiségek közszolgáltatási szerződés 
formájában  történő  határozott  idejű 
használatba adásáról.




