
 
 

Iktató szám: 53/2021. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. október 14-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és 

gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egy fordulóban) 

 
Előterjesztő:   dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 
 
Előzetesen tárgyalja:       valamennyi bizottság, 2021. október 12-13. 
 
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! 

 

Általános problémát okoz, hogy a Képviselő-testület és a bizottságok által elfogadott 

határozatok nem érhetőek el átlátható, kereshető formában. Jelenleg ha valaki meg szeretné 

nézni a hatályos önkormányzati határozatokat, az úgy teheti meg, hogy megkeresi valamely 

bizottság vagy testületi ülés napirendjét, megnézi, hogy milyen határozati javaslatok voltak, 

majd a jegyzőkönyvből megkeresi az adott napirendi pontnál, hogy egyrészt elfogadta-e a 

bizottság/testület és ha igen, voltak-e hozzá módosító javaslatok, ha voltak, megnézi, hogy 

milyen szöveg az, ami végül elfogadásra került. Ez semmilyen formában nem felel meg az 

átláthatóság követelményének. 

 

Fentiek okán Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és 

gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 

módosítására teszek javaslatot az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 

 

Budapest, 2021. október 5. 

 

  dr. Mátyás Ferenc s.k. 

önkormányzati képviselő 

 

 

  



Határozati javaslat 

 

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

hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és 

gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 

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

tárgyalja meg és fogadja el. 

Határidő: 2021. október 14. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

Döntési javaslat 

 

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

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

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest 

Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának 

átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2021 

(….) önkormányzati rendeletet. 

Határidő: 2021. október 14. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

   Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kihirdetésért 

 

 

 

Mellékletek: 1. rendelet-tervezet 

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 működésének és 

gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV. 15.) 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 a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának 

átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 5. §-a 

a következő g) ponttal egészül ki: 

[Az önkormányzat a honlapján elektronikusan kereshető formában közzéteszi:] 

„g) a képviselő-testületi és a bizottsági ülést követő 5 munkanapon belül a képviselő-testületi 

és a bizottsági ülésen meghozott határozatok egységes szerkezetű szövegét.” 

 

 

2. § 

Az R. 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) 2019. november 14. napjától Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV. 15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló …/2021 (….) önkormányzati rendelete hatálybalépésének 

napjáig meghozott képviselő-testületi és bizottsági határozatok egységes szerkezetű szövegét 

az önkormányzat honlapján legkésőbb 2021. december 31-ig kell közzétenni.” 

 

3. § 

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 kihirdetésre került. 

 

        Baloghné dr. Nagy Edit 

            címzetes főjegyző 

 

 

 

  



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Általános problémát okoz, hogy a Képviselő-testület és a bizottságok által elfogadott 

határozatok nem érhetőek el átlátható, kereshető formában. Jelenleg ha valaki meg szeretné 

nézni a hatályos önkormányzati határozatokat, az úgy teheti meg, hogy megkeresi valamely 

bizottság vagy testületi ülés napirendjét, megnézi, hogy milyen határozati javaslatok voltak, 

majd a jegyzőkönyvből megkeresi az adott napirendi pontnál, hogy egyrészt elfogadta-e a 

bizottság/testület és ha igen, voltak-e hozzá módosító javaslatok, ha voltak, megnézi, hogy 

milyen szöveg az, ami végül elfogadásra került. Ez semmilyen formában nem felel meg az 

átláthatóság követelményének. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. § -hoz 

 

A módosítás előírja, hogy a bizottsági és a képviselő-testületi ülést követő 5 munkanapon 

belül a bizottsági és a képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok egységes szerkezetű 

szövegét is elektronikusan kereshető formában közzé kell tenni az önkormányzat a honlapján. 

 
 

 

2. §¬hoz 

 

Átmeneti szabály, ami előírja, hogy a 2019. november 14-étől elfogadott határozatokat is 

közzé kell tenni visszamenőlegesen a honlapon. 

 

3. §¬hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezés. 

 

 

  



 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

1. Társadalmi hatások 

A rendeletmódosítás társadalmi hatása várhatóan kedvező, mivel támogatja az önkormányzat 

működésének átláthatóságát. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendeletben foglaltaknak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása nincsen. 

 

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 számottevően 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 forrása biztosított. 

 


