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Tisztelt Képviselőtestület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírja a jogszabályok utólagos
hatásvizsgálatát illetve az utólagos és folyamatos tartalmi felülvizsgálatát.
A képviselő- testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.)
önkormányzati rendelet megalkotása, majd december eleji módosítása óta eltelt időszakban
végzett tartalmi felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy részben új jogszabályok
hatályba lépése miatt, részben gyakorlati tapasztalatok miatt szükséges néhány további
módosítás a rendelkezésekben:
A kisebbségi önkormányzatokra vonatkozóan jelenleg a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény rendelkezései részletesen állapítják meg az Önkormányzat és a nemzetiségi
önkormányzat kapcsolatát, az együttműködés módját. A kisebbségi önkormányzatok nevét
pedig nemzetiségi önkormányzatra változtatta.
Javaslom, hogy a polgármester döntési hatáskörét egészítse ki a Képviselő- testület a
költségvetési fedezetet nem igénylő együttműködési megállapodások megkötésére,
szándéknyilatkozatok kiadására, illetve olyan pályázatok benyújtásának lehetőségével,
melyekhez nem kell önerő vagy szükséges, de a költségvetési rendeletben ez rendelkezésre
áll, 2 millió forintos értékhatárig.
Az Önkormányzat vagyonára vonatkozó szabályokat az új Ötv. illetőleg a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény tartalmazza.
A költségvetési koncepció és költségvetési rendelet, valamint a beszámolók elkészítésének és
elfogadásának folyamatát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg
és a határozati javaslatot valamint a rendelet- tervezetet fogadja el.
Budapest, 2012. február 7.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt,
hogy a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló …./2012. (……) önkormányzati rendeletét ugyanazon ülés keretében
tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: 2012. február 16.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Döntési javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotja
a …/2012.(…) 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
…./2012. (……) önkormányzati rende lete
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) 22.§ (1) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„d) sürgősségi javaslathoz, valamint a vita során elhangzottak alapján objektíve indokolt
esetben az előterjesztésekhez azok vitájában, pontosan megfogalmazott javaslat formájában,
szóban.”
2.§
(1) A Rendelet VIII. fejezetének a címe az alábbiakra módosul:
„VIII. fejezet
A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK”
(2) A Rendelet 45.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok együttműködését a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 79-86. §-ai szabályozzák.”
(3) A Rendelet 45.§. (2)-(7) bekezdései hatályát veszítik.
3. §
A Rendelet 47.§ (3) bekezdése kiegészül az alábbi új j., k., l. pontokkal:
„j) dönt költségvetési fedezetet nem igénylő együttműködési megállapodások megkötéséről,
szándéknyilatkozatok kiadásáról,
k) dönt önerőt nem igénylő pályázatok benyújtásáról,
l) dönt legfeljebb 2 millió forint önerőt igénylő pályázat benyújtásáról, amennyiben az önerő
biztosítására a költségvetési fedezet rendelkezésre áll.”
4. §
A Rendelet 55.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A vagyongazdálkodás alapelveit a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 710. §-ai tartalmazzák.”

(1)

5. §

A Rendelet 57.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A költségvetési rendelet tartalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban Áht.) 23.§ (2) bekezdése határozza meg.”

(2)

(3) A Rendelet 57.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a bizottsági tárgyalás után a
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság írásos véleményével együtt a polgármester a központi
költségvetési törvény kihirdetését követő 45. napig nyújtja be a Képviselő- testületnek.”

6. §
A Rendelet 58.§. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet- tervezetet az Áht. 91. § (2) bekezdésében
foglalt mérlegekkel és kimutatásokkal a polgármester a költségvetési évet követő negyedik
hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé.”
7.§
A Rendelet 3.§ (4) bekezdésében, 6.§ (4) bekezdés e) pontjában, 12.§ (3) bekezdésében, 13.§
(8) bekezdés d) pontjában, 13.§ (9) bekezdés d) pontjában, 15.§ (2) bekezdés f) pontjában,
19.§ (1) bekezdésében, 36.§ (1) bekezdés f) pontjában, 40.§ (2) és (3) bekezdésében, 47.§ (3)
bekezdés h) pontjában, 50.§ n) pontjában, 53.§ (5) bekezdésében, 54.§ (3) bekezdésében, 57.§
(3) bekezdésében, 58.§ (1) és (2) bekezdésében, a 62.§-ban a 2. számú függelék címében, az
1. számú melléklet II.3. pont címében, c) és d) pontjaiban a „kisebbségi” kifejezés helyébe a
„nemzetiségi” kifejezés lép.
8. §
Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Budapest, 2012. …………………………….

dr. Bácskai János
polgármester

dr. Nagy Hajnalka
jegyző

Indokolás
1. §-hoz: A Rendelet a továbbiakban lehetőséget biztosít a módosító indítványok szóbeli
előterjesztésére amennyiben a vita során elhangzottak alapján ez indokolt.
2. §-hoz: A módosítást a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény hatályba
lépése indokolja
3. §-hoz: Lehetőséget biztosít a Képviselő- testület tehermentesítésére és az együttműködési
megállapodások megkötésére, szándéknyilatkozatok kiadására, valamint pályázatok
benyújtására vonatkozó döntések rugalmasabb meghozatalára.
4. §-hoz: A módosítást a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény hatálybalépése
indokolja
5-6. §-hoz: A módosítást az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény hatálybalépése
indokolja
7. §-hoz: A módosítást a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény hatályba
lépése indokolja
.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló …./2012. (……) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatásai nincsenek.
2. Gazdas ági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltaknak gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek.
3. Környe zeti hatások
A rendeletben foglaltaknak nincs környezetre gyakorolt hatása
4. Egészségügyi követelmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek
5. Adminis ztratív 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 illetve új jogszabályok hatálybalépése miatt 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 sze rvezeti és működési szabályzatról …./2012. (…..) számú önkormányzati
szóló
28/2011.
(X.
11.)
számú rendelet a sze rvezeti és működési
önkormányzati rendelet
szabályzatról szóló 28/2011. (X. 11.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
22.§ (1)
22.§ (1)
d) sürgősségi javaslathoz annak vitájában d) sürgősségi javaslathoz, valamint a vita
szóban.
során elhangzottak alapján objektíve indokolt
esetben az előterjesztésekhez azok vitájában,
pontosan
megfogalmazott
javaslat
formájában, szóban.
VIII. FEJEZET
VIII. FEJEZET
A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
A NEM ZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATOK
45.§ (1) A kisebbségi önkormányzatok 45.§ (1) Az Önkormányzat és a nemzetiségi
jogainak
gyakorlásához
szükséges önkormányzatok
együttműködését
a
előterjesztéseket,
ha
a
kisebbségi nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
önkormányzat kezdeményezi, a Képviselő- CLXXIX. törvény 79-86. §-ai szabályozzák.
testületnek a kezdeményezést követő rendes
ülésén meg kell tárgyalnia. Amennyiben a
döntés az önkormányzat más szervének
hatáskörébe
tartozik,
akkor
az
a
kezdeményezés benyújtásától számított 30
(harminc) napon belül köteles döntést hozni.
(2) A helyi közoktatás, a helyi média, a (2) Hatályát veszíti
helyi hagyományápolás és kultúra, valamint
a kollektív nyelvhasználat kérdéskörében a
kisebbségi lakosságot e minőségében érintő
települési önkormányzati rendeletet a
Képviselő- testület csak az e lakosságot
képviselő helyi kisebbségi önkormányzat
egyetértésével alkothatja meg.
(3) A kisebbségi intézmények vezetőinek (3) Hatályát veszíti
felmentéséhez, illetve a kisebbséghez
tartozók
képzésére
is
kiterjedő
önkormányzati döntéshez az érintett helyi
kisebbségi
önkormányzat
egyetértése
szükséges.
(4) Az egyetértési, illetve véleményezési (4) Hatályát veszíti
jog jogosultja a (2) és (3) bekezdésben
meghatározott
megkeresés
közlésétől
számított 30 (harminc) napon belül
nyilatkozik. A nyilatkozatra nyitva álló
határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
(5) A Képviselő- testület a kisebbségi (5) Hatályát veszíti
önkormányzatok
kérésére
helyiséghasználatot a helyiségek bérletének
szabályairól szóló önkormányzati rendelet
szabályai szerint kedvezményes feltételekkel
biztosít.

(6) A polgármester a kisebbségi (6) Hatályát veszíti
önkormányzatokkal gazdasági működési
feltételeikről együttműködési megállapodást
köt.
(7) A helyi kisebbségi önkormányzatok (7) Hatályát veszíti
határozatainak kihirdetéséről, valamint igény
szerint a testületi működéshez szükséges
jegyzőkönyv- vezetési és egyéb technikai
feltételek
biztosításáról
a
jegyző
gondoskodik.
47.§.
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,
h) dönt
a
kisebbségi
önkormányzatokkal
kötendő
együttműködési megállapodásokról,
i) dönt
Ferencváros
díszpolgárai
temetési
költségeihez
Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata
által
történő
hozzájárulásról
„j) dönt költségvetési fedezetet nem igénylő
együttműködési
megállapodások

megkötéséről,
szándéknyilatkozatok
kiadásáról,
k) dönt önerőt nem igénylő pályázatok
benyújtásáról,
l) dönt legfeljebb 2 millió forint önerőt
igénylő pályázat benyújtásáról, amennyiben
az önerő biztosítására a költségvetési fedezet
rendelkezésre áll.”
55.§
55. §
(2) A vagyongazdálkodás és a tulajdonosi (2) A vagyongazdálkodás alapelveit a
jogok gyakorlása során a következő nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
alapelveket kell érvényesíteni:
törvény 7-10. §-ai tartalmazzák
a) az
önkormányzati
vagyon
rendeltetése a közérdek szolgálata,
amely az önkormányzati feladatok
ellátását és a kerületi fejlesztési célok
megvalósítását szolgálja,
b) az önkormányzat vagyonával a
jogszabályokban és a Képviselőtestület által a vagyongazdálkodásra
felhatalmazott
és
megbízott
személyeknek és szervezeteknek
felelős módon, rendeltetésszerűen, a
jogszabályi előírások betartásával
kell gazdálkodniuk,
c) az önkormányzat vagyonáról hiteles
és naprakész nyilvántartást kell
vezetni,
d) a vagyongazdálkodással
és a
tulajdonosi
jogok
gyakorlásával
kapcsolatos ellenőrzés feltételeinek
biztosításáért, az ellenőrzés szervezeti
és
eljárási
rendjének
meghatározásáért a jogszabályokban
rögzített munkamegosztás szerint a
Képviselő- testület, a polgármester és
a jegyző felelős.
57.§
57.§
(2) A költségvetési rendeletnek tartalmaznia
kell:
(2) A költségvetési rendelet tartalmát az
a) a működési és a felhalmozási államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
költségvetés, valamint a kölcsönök – törvény (továbbiakban Áht.) 23.§ (2)
finanszírozási célú műveletek és előző évek bekezdése határozza meg
pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
nélküli – tárgyévi költségvetési bevételeit és
kiadásait, a működési költségvetésen belül
kiemelt
előirányzatként
a
személyi
juttatásokat,
a
munkaadókat
terhelő
járulékokat, a dologi kiadásokat, az ellátottak
pénzbeli juttatásait és az egyéb működési

célú
kiadásokat,
a
felhalmozási
költségvetésen
belül
a
beruházások,
felújítások és az egyéb felhalmozási célú
kiadások kiemelt előirányzatait, az általános
és céltartalékot,
b) a tárgyévi költségvetési bevételek és
kiadások különbözeteként a költségvetési
többlet vagy hiány összegét,
c) a hiány külső finanszírozására vagy
többlet
felhasználására
szolgáló,
finanszírozási célú műveletek bevételeit,
kiadásait, működési, felhalmozási cél szerinti
tagolásban,
d)
a
költségvetési
létszámelőirányzatokat, a többéves kihatással járó
feladatokat, a közvetett támogatásokat ,
e) elkülönítetten az európai uniós
forrásból
finanszírozott
támogatással
megvalósított
programok,
projektek
bevételei,
kiadásai,
valamint
az
önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez
történő hozzájárulás,
f) a helyi önkormányzat és a helyi
kisebbségi
önkormányzat
költségvetési
szerveinek a bevételeit és kiadásait ( a fent
említett bontások szerint), a létszámelőirányzatait
elkülönítetten
és
önkormányzati szinten összesítve is.
(4) A jegyző által elkészített költségvetési
rendelettervezetet a bizottsági tárgyalás után,
a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság írásos
véleményével együtt a polgármester február
15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Ha
a költségvetési törvény kihirdetésére a
költségvetési évben kerül sor, a benyújtási
határidő a törvény kihirdetését követő 45.
nap.
58.§
(3) A jegyző által elkészített zárszámadási
rendelet- tervezetet, valamint a külön törvény
szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott
egyszerűsített tartalmú
– a kerületi
önkormányzat és intézményei adatait
összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi
jelentést,
könyvviteli
mérleget,
pénzmaradvány- kimutatást és eredménykimutatást a polgármester a költségvetési
évet követő 4 (négy) hónapon belül terjeszti
a Képviselő- testület elé.

(4) A jegyző által elkészített költségvetési
rendelet- tervezetet a bizottsági tárgyalás után
a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság írásos
véleményével együtt a polgármester a
központi költségvetési törvény kihirdetését
követő 45. napig nyújtja be a Képviselőtestületnek.

58.§
(3) A jegyző által elkészített zárszámadási
rendelet- tervezetet az Áht. 91. § (2)
bekezdésében foglalt
mérlegekkel és
kimutatásokkal
a
polgármester
a
költségvetési évet követő negyedik hónap
utolsó napjáig terjeszti a Képviselő- testület
elé.

