
 
 

Iktató szám: 14/2021. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. 07. 15-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) 
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 

 
Előterjesztő:   SZMSZ-szerkesztő ideiglenes bizottság 
 

Előzetesen tárgyalja:      valamennyi bizottság és RÖNK 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 

  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2020. 

(IX.10.) sz. határozatával felállításra került az SZMSZ-szerkesztő ideiglenes bizottság azzal a 

feladattal, hogy ezen bizottság tegyen javaslatot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) átfogó módosítására. 

Az SZMSZ-szerkesztő ideiglenes bizottság a bizottság 2021. június 29. napján hozott döntése 

alapján jelen előterjesztésben a Rendelet alább idézett rendelkezésének hatályon kívül 

helyezésére tesz javaslatot: 

„47. § (8) Az Mötv. 68. § (3) bekezdésére figyelemmel egészségügyi válsághelyzet, illetve 

járványügyi készültség idején a polgármester a képviselő-testület két ülése között felmerülő 

halaszthatatlan esetben - az Mötv 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével - a képviselő-

testület hatáskörébe tartozó bármely önkormányzati ügyben dönthet. 

(9) A polgármester a (8) bekezdés szerinti döntéséről a képviselő-testületet a következő ülésen 

tájékoztatja.” 

Kérem a javaslat elfogadását. 

 

Budapest, 2021.  

        Árva Péter s.k. 

           elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében 

tárgyalja meg és fogadja el. 

Határidő: 2021. július 15. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

Döntési javaslat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a…/2021. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal megalkotja a Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

…/2021. (…) önkormányzati rendeletet. 

Határidő:  15 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

   Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kifüggesztésért és kihirdetésért 

 

 

mellékletek: 

1. rendelettervezet-módosítás 

2. indokolás 

3. hatásvizsgálati lap 

  



1. sz. melléklet 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (...) önkormányzati rendelete 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § Hatályát veszti Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati 

rendelet 47. § (8)-(9) bekezdése. 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Budapest, 2021. ……….. 

 

Baranyi Krisztina        Baloghné dr. Nagy Edit 

    polgármester          címzetes főjegyző 

 

 

 

 

Záradék: 

 

A fenti rendelet ………..-én kihirdetve. 

 

        Baloghné dr. Nagy Edit 

            címzetes főjegyző 

 

 

  



2.sz. melléklet 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Magyarország demokratikus berendezkedése szerény és törékeny múltat tudhat maga mögött,  

a népképviseleti szervek még az I. és a II. világháború idején is tették a dolgukat és 

ülésezetek. Ezért nem indokolt, hogy a jelenlegi helyzetben egyszemélyi irányítás alá kerüljön 

Ferencváros. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

Az SZMSZ részletesen indokolja, hogy mi a teendő abban az esetben, ha egy bizottság vagy a 

képviselő-testület nem határozatképes. Az SZMSZ azt is szabályozza, hogy mi a helyettesítési 

rend. Ráadásul rendkívüli bizottsági ülést 1 nap, rendkívüli képviselő-testületi ülést 3 nap alatt 

össze lehet hívni. Így a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) 

önkormányzati rendelet 47. § (8)-(9) bekezdése teljes mértékben okafogyott.  

2. §-hoz 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

  



3.sz. melléklet 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (….) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításához 

1. Társadalmi hatások 

A rendeletmódosítás társadalmi hatása várhatóan kedvező, mivel a képviselők világossá 

teszik, hogy a ferencvárosiak számíthatnak rájuk és növeli a demokráciát valamint az átlátható 

és transzparens döntéshozatalt. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendeletben foglaltaknak nincs gazdasági és költségvetésre gyakorolt hatása. 

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 az adminisztrációs terheket nem befolyásolják. 

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

A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek 

rendelkezésre állnak, a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi forrást nem igényel. 


