
 
 

Iktató szám: 90/2022. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. 03. 25-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:   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 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 a Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

SZMSZ) 31. § (7)-(7a) bekezdése taxatíve meghatározza az „egyfordulóban” történő 

rendeletalkotás lehetséges eseteit. Ezen rendelkezés módosítása indokolt oly módon, hogy 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének kivételes 

esetben, sürgős szükség esetén lehetősége legyen további rendeletek ugyanazon napirend 

keretében történő megtárgyalásra és megalkotásra. 

Ennek okán jelen előterjesztésben javaslatot teszek az SZMSZ – alább idézett – 31. § (7a) 

bekezdésének hatályon kívül helyezésére: 

„31. § (7a) Kiemelkedő közérdek az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az 

önkormányzatot jelentős anyagi hátrány érné.” 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az 

előterjesztés mellékletét képező rendeletet megalkotni szíveskedjen. 

Budapest, 2022. március 22.  

        Baranyi Krisztina s.k. 

     polgármester 

 

 

 

 

 

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 …/2022. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében 

tárgyalja meg és fogadja el. 

Határidő: 2022. március 25. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 



Döntési javaslat 

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

hogy a…/2022. 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 

…/2022. (…) önkormányzati rendeletet. 

Határidő:  2022. március 25. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

   Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kihirdetésért 

 

 

mellékletek: 

1. rendelettervezet-módosítás 

2. indokolás 

3. hatásvizsgálati lap 

  



1. sz. melléklet 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (...) 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 31. § (7a) bekezdése. 

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján … órakor lép hatályba. 

 

Budapest, 2022. ……….. 

 

Baranyi Krisztina        Baloghné dr. Nagy Edit 

    polgármester          címzetes főjegyző 

 

 

 

 

Záradék: 

 

A fenti rendelet 2022. ………………..-én ……… órakor kihirdetve. 

 

        Baloghné dr. Nagy Edit 

            címzetes főjegyző 

 

 

  



2.sz. melléklet 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

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

és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 31. § (7)-(7a) 

bekezdése taxatíve meghatározza az „egyfordulóban” történő rendeletalkotás lehetséges eseteit. 

Ezen rendelkezés módosítása indokolt oly módon, hogy Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének kivételes esetben, sürgős szükség esetén 

lehetősége legyen további rendeletek ugyanazon napirend keretében történő megtárgyalásra és 

megalkotásra. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

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

és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 31. § (7) bekezdése 

taxatíve meghatározza az „egyfordulóban” történő rendeletalkotás lehetséges eseteit. A 31. § 

(7a) bekezdése értelmében a 31. § (7) bekezdése alkalmazása során kiemelkedő közérdeknek 

minősül az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az önkormányzatot jelentős 

anyagi hátrány érné. A rendelettervezet ezen (7a) bekezdés hatályon kívül helyezésére tesz 

javaslatot azon célból, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének kivételes esetben, sürgős szükség esetén lehetősége legyen további 

rendeletek ugyanazon napirend keretében történő megtárgyalásra és megalkotásra. 

2. §-hoz 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

  



3.sz. melléklet 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (….) 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 Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének kivételes esetben, sürgős szükség esetén 

lehetősége lesz további rendeletek ugyanazon napirend keretében történő megtárgyalásra és 

megalkotásra.  

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. 


