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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  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 Képviselő-testület október 14-i ülésén a „Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete módosítására” tárgyú 54/2021. számú 

előterjesztésemet megtárgyalta, rendelettervezetként elfogadta és annak kifüggesztésével 

egyetértett. A rendelettervezet korábbi bizottsági és képviselő-testületi vitájában is több 

módosításra irányuló javaslat érkezett, amelyeket áttekintve, átgondolva a rendelettervezethez 

az alábbi módosító indítványokat teszem: 

 

1. A rendelettervezet 1.§-a az alábbiak szerint módosul: 

„1.§ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének                

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

17. §-a a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) A testületi ülés elnöke köteles 2 óránként legalább egyszer maximum 30 perc szünetet 

elrendelni. 

 (8) A Képviselő-testület rendes és rendkívüli üléseinek maximális napi időtartama 5 óra, 

amelybe nem számít bele a szünetek időtartama. Az ülés napi időtartama maximum 1 órával 

meghosszabbítható abban az esetben, ha a polgármester, vagy bármely képviselő ügyrendi 

javaslatára erről a Képviselő-testület egyszerű többséggel dönt. Az ülés napi időtartama 

elteltével az ülés félbeszakad. A Képviselő-testület ülését az ülés félbeszakadását követő 

munkanapon 9 órakor, kizárólag a napirend fennmaradó részének megtárgyalásával folytatja. 

A képviselő-testület ülése két napnál tovább nem tarthat, amennyiben az ülés második napján        

a napi időtartam eltelik, a testületi ülés elnöke az ülést berekeszti. Az ülésen nem tárgyalt 

napirendi javaslatokat kötelezően fel kell venni a következő rendes ülés napirendjére.”  

 

A (7) bekezdést érintő módosítás az „ülést vezető elnök” kifejezés helyett a hatályos rendelet 

szóhasználatának megfelelően „a testületi ülés elnöke” kifejezést alkalmazza, valamint 

egyértelműen rendelkezik arról, hogy 2 óránként legalább egyszer kell szünetet elrendelni.         

A kötelezően elrendelendő szünet időtartama 20 perc helyett maximum 30 perc legyen, mert   

ez az időtartam alkalmas akár ebédszünet tartására is. 

A (8) bekezdést érintő módosítás az ülés maximális napi időtartamát 6 óra helyett 5 órában 

határozza meg, változatlanul lehetőség van egyszerű többséggel az ülés napi időtartama 1 

órával történő meghosszabbítására.  



A napi időtartam elteltével (az ülés első napja) az ülés félbeszakad, amit a félbeszakadást 

követően, a következő munkanapon reggel kilenc órakor folytatni kell. A folytatólagos ülésen 

kizárólag az első napon elfogadott napirend szerinti, az első napon meg nem tárgyalt napirendi 

pontok tárgyalhatók, a kizárólagosságból, de ugyanakkor az ülés folytatólagosságából is 

következik, hogy az ülés második napján napirend előtti felszólalásnak nincs helye, valamint 

új napirendi pont sem tárgyalható.  

A módosító indítvány meghatározza, hogy a testületi ülés legfeljebb két napon tartható meg. 

Abban a nem várt esetben, ha a testület a második ülésnapon sem tárgyalja meg valamennyi 

napirendi pontot a napi időtartam eltelte miatt, úgy a testületi ülés elnöke az ülést berekeszti.   

A napirendre vett, de meg nem tárgyalt napirendi javaslatokat a következő rendes testületi ülés 

napirendjére kötelező felvenni, így nem maradhat el a korábban már napirendre vett ügyek 

megtárgyalása. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosító indítványomat fogadja el és ezzel együtt 

alkossa meg a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

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

rendelet módosításáról szóló rendeletet. 

 

Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza a Képviselő-testület által korábban elfogadott 

rendelettervezetet, a 2. számú melléklet pedig a módosító indítványomnak megfelelően 

megszerkesztett rendeletet. 

 

Budapest, 2021. november          . 

         

        Zombory Miklós s.k. 

            önkormányzati képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Döntési javaslat 

 

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

hogy 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 kihirdetésért 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 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.” 

 

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 

 



2. 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 rendelete     

17.§-a a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) A testületi ülés elnöke köteles 2 óránként legalább egyszer maximum 30 perc szünetet 

elrendelni. 

 (8) A Képviselő-testület rendes és rendkívüli üléseinek maximális napi időtartama 5 óra, 

amelybe nem számít bele a szünetek időtartama. Az ülés napi időtartama maximum 1 órával 

meghosszabbítható abban az esetben, ha a polgármester, vagy bármely képviselő ügyrendi 

javaslatára erről a Képviselő-testület egyszerű többséggel dönt. Az ülés napi időtartama 

elteltével az ülés félbeszakad. A Képviselő-testület ülését az ülés félbeszakadását követő 

munkanapon 9 órakor, kizárólag a napirend fennmaradó részének megtárgyalásával folytatja. 

A képviselő-testület ülése két napnál tovább nem tarthat, amennyiben az ülés második napján        

a napi időtartam eltelik, a testületi ülés elnöke az ülést berekeszti. Az ülésen nem tárgyalt 

napirendi javaslatokat kötelezően fel kell venni a következő rendes ülés napirendjére.”  

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 


