
 

 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

      Iktató szám:110/2/2021. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. december 9-ei ülésére 

 
Tárgy:  Módosító javaslat a 110/2021. sz. előterjesztéshez - Döntés dr. Sára 

Botond Kormánybízott BP/2800/00742-2/2021 számú javaslatáról 
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina Polgármester 
 

Készítette:  Jegyzői kabinet  
 

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

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű x  

  minősített  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.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala nevében dr. Sára Botond 

Kormánymegbízott 2021. november 25. napján - BP/2800/00742-2/2021 iktatószámon 

nyilvántartott - levélben kereste meg a Képviselő-testületet az ülés vezetésével, illetve a 

képviselői jogok gyakorlásával kapcsolatban.  

 

A Kormánymegbízott levelét, amelyet az előterjesztés melléklete tartalmaz, a Képviselő-

testületnek szükséges megvizsgálnia, megtárgyalnia valamint a Kormánymegbízott javaslataira 

vonatkozóan döntést hoznia. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a levél áttanulmányozását követően döntsön arról, 

hogy elfogadja-e a Kormánymegbízott javaslatait. 

 

Budapest, 2021. december 8. 

 

 Baranyi Krisztina s.k.  

                                                                                                             polgármester 
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A) HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy elutasítja dr. Sára Botond Kormánymegbízottnak - a BP/2800/00742-

2/2021 iktatószámon nyilvántartott dokumentumában foglalt - az ülések vezetésére 

illetve a képviselői jogok gyakorlására vonatkozó javaslatait, az alábbi indokolás 

mellett:  

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

valamennyi jogszabályt betartja.  A testület érdemi tevékenységének illetve zavartalan 

működésének érdekében már a Kormánymegbízott megkeresése előtt megtette a 

szükséges lépéseket, amikor Szervezeti és Működési Szabályzatának átfogó 

felülvizsgálatára ideiglenes Bizottságot állított fel. A Bizottság a Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosításának érdekében előrehaladott tevékenységet folytat. 

 

2. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri 

Budapest Főváros Kormányhivatalát, hogy - az elmúlt két év gyakorlatával szemben - 

válaszolja meg a Polgármester által megküldött, az önkormányzat törvényes működését 

érintő releváns kérdéseit.  

3. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a Polgármestert, hogy az elutasítást annak indokolásával együtt a döntést követő 

8 napon belül ismertesse a Kormánymegbízottal. 

Határidő: 2021. december 17. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

B) HATÁROZATI JAVASLAT 

 

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

hogy elfogadja dr. Sára Botond Kormánymegbízottnak - a BP/2800/00742-2/2021 

iktatószámon nyilvántartott dokumentumában foglalt - az ülések vezetésére illetve a képviselői 

jogok gyakorlására vonatkozó javaslatait.  

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 


