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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. október 14-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: Zombory Miklós önkormányzati képviselő 
 

Előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság 
 
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! 

 

A tárgyalandó napirendi pontok, valamint hozzászólások mennyiségének gyarapodása 

következtében a Képviselő-testületi ülések időtartama az utóbbi időszakban nagymértékben 

megnövekedett. A kiszámíthatóság, valamint a megfelelő döntéshozatal érdekében 

szükségesnek érzem az ülések időtartamának maximalizálását, valamint szünetek beiktatását az 

ülés folyamatába. 

Javaslom, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

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

rendeletének 17. §-a kerüljön kiegészítésre az alábbi bekezdésekkel: 

„(7) Az ülést vezető elnök köteles 2 óránként 20 perc szünetet elrendelni.” 

 „(8) A Képviselő-testület rendes és rendkívüli üléseinek maximális időtartama 6 óra, melybe 

nem számít bele a szünetek időtartama. Az ülés hossza maximum 1 órával meghosszabbítható 

abban az esetben, ha a polgármester, vagy bármely képviselő ügyrendi javaslatára erről a 

Képviselő-testület egyszerű többséggel dönt. Abban az esetben, ha a meghatározott 

időtartamban nem tárgyalható meg az összes napirendi pont, úgy a napirend fennmaradó 

részének megtárgyalására a Képviselő-testület ülését követő csütörtökre rendkívüli ülést hív 

össze az ülést vezető elnök, melyen új napirendi pont nem tárgyalható.” 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a javaslatokat. 

 

Budapest, 2021. október 06. 

         

        Zombory Miklós s.k. 

            önkormányzati képviselő 

 

 

 

 

 

 

 



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. október 14. 

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. számú melléklet: Rendelettervezet 



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

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 17.§-a 

a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) A z ülést vezető elnök köteles 2 óránként 20 perc szünetet elrendelni. 

(8) A Képviselő-testület rendes és rendkívüli üléseinek maximális időtartama 6 óra, melybe nem 

számít bele a szünetek időtartama. Az ülés hossza maximum 1 órával meghosszabbítható abban 

az esetben, ha a polgármester, vagy bármely képviselő ügyrendi javaslatára erről a Képviselő-

testület egyszerű többséggel dönt. Abban az esetben, ha a meghatározott időtartamban nem 

tárgyalható meg az összes napirendi pont, úgy a napirend fennmaradó részének 

megtárgyalására a Képviselő-testület ülését követő csütörtökre rendkívüli ülést hív össze az 

ülést vezető elnök, melyen új napirendi pont nem tárgyalható.” 

 

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 kihirdetésre került. 

 

        Baloghné dr. Nagy Edit 

            címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDOKOLÁS 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

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

módosításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletéhez 

 

Általános indokolás 

A tárgyalandó napirendi pontok, valamint hozzászólások mennyiségének és hosszúságának 

gyarapodása következtében a Képviselő-testületi ülések időtartama nagymértékben 

megnövekedett, mely indokolttá teszi a képviselő-testület üléseinek maximális időtartamát a 

szervezeti és működési szabályzatban meghatározni.  

 

Részletes indokolás  

1. §-hoz 

A Képviselő-testület üléseinek időtartama rendszeresen meghaladja a 8 órát, ami a Képviselő-

testület tagjai, valamint a hivatal dolgozói számára egyaránt nagyon megterhelő. A hatékony 

munkavégzés elengedhetetlen feltétele a szellemi frissesség, koncentráció, mely ilyen hosszú 

távon megfelelő minőségben nem tartható fenn. A kiszámíthatóság, valamint a megfelelő 

döntéshozatal érdekében szükséges az ülések időtartamának maximalizálása, valamint szünetek 

beiktatását az ülés folyamatába.  

2. §-hoz 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

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

módosításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletéhez 

 

1. Társadalmi hatások 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 3. § (4) 

bekezdése ételmében: „A választópolgárok választott képviselőik útján és a helyi 

népszavazáson történő részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való közösségi 

jogaikat.” Az önkormányzás, a megfelelő minőségű döntéshozatal, valamint a képviselők 

teljesítményének, koncentrációjának megtartása pozitív társadalmi hatásokkal jár.  

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A munkaerő hatékony kihasználása, valamint a teljesítmény fokozása pozitív befolyásoló 

tényezőként jelentkezik. 

3. Környezeti hatások 

A rendeletmódosításban foglaltaknak nincs környezetre gyakorolt hatása. 

4. Egészségügyi következmények 

A rendeletmódosításban foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei megjelennek 

Képviselő-testület tagjai, valamint a hivatal dolgozói pszichés, szellemi, fizikai 

teljesítőképességének megóvásában, kiegyensúlyozásában. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletmódosítással az adminisztratív terhek minimálisan emelkednek.  

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

feltételek 

A rendeletmódosításban foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti 

feltételek rendelkezésre állnak, a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi kiadása, 

követelménye az önkormányzat szempontjából nincs. 

7. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következménye 

A rendeletmódosítás elmaradása hosszútávon negatívan befolyásolhatja a Képviselő-testület 

teljesítményét, valamint a hivatali dolgozók munkáját. 

 


